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CALIFORNIA COOPERAGE

Zie de garantiekaart bij uw product voor volledige garantie informatie. Om in aanmerking te 
komen voor snelle garantieservice moet u uw garantiekaart onmiddellijk na het voltooien van 
de installatie van de spa terugsturen naar uw dealer, met daarop vermeld het model en het 
serienummer. MAAX Spas (Arizona), Inc. verleent onze klanten een beperkte garantie. Deze 
is van toepassing op de structuur, het oppervlak, de kranen, de pompen, de verwarming, de 
blower en de regelknoppen. De beperkte garantie dekt geen schade die het gevolg is van onjuist 
onderhoud, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, misbruik, ongeval, brand, normale slijtage of 
onjuist wateronderhoud.

USA: MAAX Spas (Arizona) Inc.
 Customer Service
 25605 South Arizona Avenue
 Chandler, Arizona 85248
 www.colemanspas.com

Europa: Interhiva BV
 Hanzeweg 17
 3771 NG Barneveld
 The Netherlands
 www.colemanspas.net

Ongeautoriseerde wijzigingen aan de spa kunnen de garantie ongeldig maken. De 
vervangingskosten die te maken hebben met transport, verwijdering en herinstallatie zijn 
uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de spa. Deze handleiding verwijst 
uitsluitend naar de spa modellen vanaf het jaar 2003. MAAX Spas (Arizona), Inc. behoudt zich 
het recht voor te allen tijde veranderingen aan te brengen in ontwerp of materiaal van haar 
producten zonder dat dit tot aansprakelijkheid leidt. Deze beperkte garantie is van toepassing  
op de eerste koper en eindigt bij elke eigendomsoverdracht.

garantie

samenvatting beperkte garantie
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BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING: 
Kinderen mogen geen gebruik van de spa 
of hot tub maken zonder toezicht van een 
volwassene.

WAARSCHUWING: 
Gebruik geen spa’s of hot tubs voordat alle 
zuigbeschermingen zijn geïnstalleerd om het 
verstrikken van lichaam en haar te voorkomen. 

WAARSCHUWING: 
Mensen die medicatie gebruiken en/of een 
medische geschiedenis hebben, moeten een 
arts raadplegen voordat ze een spa of hot tub 
gebruiken.
 
WAARSCHUWING: 
Mensen met besmettelijke ziektes mogen 
geen spa of hot tub gebruiken.

WAARSCHUWING: 
Wees voorzichting bij het in- en uitgaan van 
de spa om letsel te voorkomen.

WAARSCHUWING: 
Gebruik geen drugs of alcohol voor of 
tijdens het gebruik van de spa of hot tub om 
bewusteloosheid en mogelijke verdrinking te 
voorkomen.

WAARSCHUWING: 
Zwangere, of mogelijk zwangere, vrouwen 
moeten een arts raadplegen alvorens ze de 
spa of hot tub gebruiken.

WAARSCHUWING: 
Watertemperatuur boven de 38°C kan nadelig 
zijn voor uw gezondheid.

WAARSCHUWING: 
Alvorens u de spa of hut tub in gaat, moet 
u eerst de watertemperatuur met een 
nauwkeurige thermometer meten.

WAARSCHUWING: 
Gebruik de spa of hot tub niet meteen na 
inspannende oefeningen.

WAARSCHUWING: 
Langdurige onder water blijven in de spa of 
hot tub kan nadelig zijn voor uw gezondheid.

WAARSCHUWING: 
Geen elektrische toestellen (zoals verlichting, 
telefoon, radio of televisie) binnen 1,5 meter 
van de spa of hot tub.

WAARSCHUWING: 
Onderhoud de chemische samenstelling van 
het water overeenkomstig de instructies van 
de fabrikant.

WAARSCHUWING: Het gebruik van alcohol 
of drugs kan de kans op fatale gevolgen door 
oververhitting in hot tubs en spa’s verhogen.

belangrijke
veiligheidswaarschuwingen
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1. Lees en volg alle instructies.
2. Bewaar deze instructies
3.  Laat kinderen nooit zonder blijvend  
 grondig toezicht door een volwassene bij  
 de spa of de spa gebruiken.
4.  Sluit nooit aan op een stroomvoeding  
 met ladingsregelaar. 
5.  Gebruik de spa nooit wanneer de  
 zuigkappen gebroken zijn of missen.
6.  Vervang de zuigkap nooit door een  
 zuigkap met een lagere snelheid  
 dan de stroomsnelheid die op de  
 originele zuigkap staat. 
De zuigkappen in deze spa zijn op grootte 
gemaakt om de specifieke waterstroom die 
door de pomp wordt gemaakt aan te kunnen.  
Wanneer de zuigkappen of de pomp 
vervangen moeten worden, controleer dan of 
de stoomsnelheden verenigbaar zijn.

Voorkomen van/de kans verminderen op 
letsel en/of verdrinking:
1.   De temperatuur van het water in een  
  spa mag nooit hoger zijn dan 40 °C.  
  Deze temperatuur wordt voor een  
  gezonde volwassene als veilig  
  beschouwd. Lagere watertemperaturen  
  worden aanbevolen voor jonge kinderen  
  en volwassenen op leeftijd en wanneer  
  het gebruik van de spa langer duurt dan  
  tien minuten. Raadpleeg uw arts of  
  kinderarts over een veilige temperatuur.
  AANTEKENING: zie de informatie over  
  oververhitting op pagina 5.

2.   Aangezien een te hoge watertemperatuur  
  een zeer grote kans op beschadiging van  
  de vrucht tijdens de eerste maanden  
  van de zwangerschap met zich mee- 
  brengt, moeten (mogelijk) zwangere  
  vrouwen voordat ze een spa betreden  
  eerst met hun arts overleggen. 
3.   Alvorens een spa te betreden, moet de 
  gebruiker de temperatuur van het water 
  met een goede badthermometer  
  controleren, aangezien de tolerantie van  
  temperatuurregulerende apparatuur voor  
  water kan variëren.
4.   Het gebruik van alcohol, drugs of  
  medicijnen voor of tijdens het gebruik  
  van de spa kunnen leiden tot verlies van  
  bewustzijn met de kans op verdrinking.
5.   Zwaarlijvige personen of personen met  
  hartkwalen, problemen met de bloeds- 
  omloop of diabetes moeten een arts  
  raadplegen voordat ze een spa gebruiken.
6.   Personen die medicijnen gebruiken  
  moeten een arts raadplegen voordat  
  ze een spa gebruiken omdat sommige  
  medicijnen slaperigheid kunnen veroor- 
  zaken terwijl andere medicijnen de  
  hartslag, bloeddruk en bloedsomloop  
  kunnen beïnvloeden.

De kans op een elektrische schok vermijden:
1.   Gebruik voor het aansluiten van de aarde- 
  draad de aardklem op de control box. De  
  koperen geleider moet minimaal 6 mm2 zijn.
2.   Installeer de spa op een afstand van ten  
  minste 1,5 m van alle metalen opper- 
  vlakken. De spa mag wel binnen een straal  
  van 1,5 m van een metalen oppervlak  
  worden geïnstalleerd als elk metalen  
  oppervlak

veiligheidsinsTrucTies

Let op: kans op elektrische schok
Lees en volg alle instructies
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  permanent verbonden is met een geleider  
  van solide koper van ten minste 6 mm2  

  bevestigd aan de aardeklem op de control  
  box die voor dit doel is meegeleverd.
3.  Gebruik geen elektrische apparaten, zoals  
  lampen, telefoons, radio’s of tv’s binnen  
  een straal van 1,5 m van een spa.
  OPMERKING: Informeer bij uw energie- 
  bedrijf wat de veiligheidseisen met  
  betrekking tot de installatie van dit  
  product zijn. Laat het daadwerkelijke  
  aansluiten van de elektrische  
  verbindingen van de spa over aan een  
  erkend installateur volgens de landelijk  
  geldende normen. 
4.   Installeer de spa zodanig dat afwatering  
  mogelijk is voor het compartiment met  
  elektrische onderdelen.

Verdere informatie
Om jarenlang van uw spa te kunnen genieten 
dient u rekening te houden met het volgende:

Wat u wel moet doen:
• Bewaar deze instructies!
• Sluit de spa direct na gebruik af met de cover.
•  Houd de cover gesloten wanneer de spa  
 niet in gebruik is.
•  Wees voorzichtig bij het betreden en  
 verlaten van de spa; door het natte en  
 gladde oppervlak kunt u gemakkelijk  
 uitglijden.
•  Laat de elektrische aansluitingen door een  
 erkend installateur aanleggen.
•  Vervang beschadigde elektriciteitssnoeren  
 tijdig.
•  Houd de kwaliteit van het water goed in het  
 oog. Onbehandeld water veroorzaakt niet  
 alleen problemen voor uw spa en  
 apparatuur, maar vormt ook een  
 gezondheidsrisico.
•  Reinig het filterelement maandelijks of zo  

 vaak u dat nodig acht (zie onderhoud van  
 het filter pagina 16).
•  Plaats de spa zodanig dat alle zijden voor  
 onderhoud toegankelijk zijn.
•  Gebruik een badmuts als u lang haar hebt.
• Lees de informatie over oververhitting  
 (pagina 5).
•  Gebruik uitsluitend de officiële  
 verzorgingsproducten voor uw spa zodat de  
 spa in optimale staat en de samenstelling  
 van het water in balans blijft.

Wat u niet mag doen:
•  De spa meer dan 30 minuten achtereen op  
 40°C gebruiken. Zie oververhitting op   
 pagina 5.
•  Een verlengsnoer gebruiken voor de  
 stroomvoorziening van uw spa.
•  Toestaan dat iemand op de cover van de  
 spa gaat staan. Het is niet bedoeld voor het  
 dragen van gewicht.
•  De stroomvoorziening van de spa  
 aansluiten terwijl de spa niet tot het op de  
 skimmer aangegeven peil gevuld is.
•  De pomp gedurende langere tijd op hoge  
 snelheid gebruiken terwijl de cover zich  
 op de spa bevindt. Langdurig gebruik van  
 de pomp kan warmteopbouw veroorzaken  
 waardoor de spa niet goed functioneert.
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Oververhitting
De oorzaken, symptomen en gevolgen van 
oververhitting kunnen als volgt worden 
beschreven: Oververhitting ontstaat 
wanneer de inwendige temperatuur 
van het lichaam een hoogte bereikt 
van enkele graden boven de normale 
lichaamstemperatuur van 37°C. De 
symptomen van oververhitting zijn 
slaperigheid, sloomheid en toename  
van de inwendige lichaamstemperatuur. 
Het gevolg van oververhitting is 
(a) onbewust van dreigend gevaar;

(b) niet opmerken van hitte
(c) niet de behoefte herkennen om uit de  
  spa te gaan
(d)  lichamelijk onvermogen om uit de  
  spa te gaan
(e)  fatale schade bij zwangere vrouwen; en
(f )  bewusteloosheid en gevaar van  
  verdrinking

WAARSCHUWING: Het gebruik van 
alcohol, drugs of medicijnen kan de kans 
op fatale gevolgen door oververhitting 
verhogen. 

Locatie en plaatsing
Kies voor de spa een stevige ondergrond 
die waterpas en vlak is en houd daarbij het 
gewicht van de gevulde spa in gedachten 
(sommige modellen wegen meer dan  
2.000 kilo).
Als u twijfelt over het draagvermogen van  
de door u gekozen plek, kunt u het beste 
contact opnemen met een architect 
of aannemer. De totale omtrek van de 

spabehuizing en -bodem moet gelijkmatig 
ondersteund worden. Als uw spa buiten  
wordt geïnstalleerd, raden we u aan een 
stevige ondergrond te maken waarop de  
spa kan rusten.
Als u verzuimt voor een waterpas oppervlak 
te zorgen, kan dit tot structurele schade aan 
uw spa leiden en is de garantie ongeldig.
Bij het plaatsen van de spa moet rekening 
worden gehouden met het feit dat alle vier
de zijden van de spa voor reparaties en 
onderhoud toegankelijk moeten zijn. Het 
laten verzinken van de spa wordt dan ook 
afgeraden.

insTalleren van de sPa

Gevaarlijk: risico elektrische schok,  
installeer minstens 1,5 meter vanaf  

alle metalen oppervlaktes. 
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Installatie buitenshuis
Als de spa buiten wordt geïnstalleerd dient 
met het volgende rekening te worden 
gehouden:
1.   Lokale bepalingen ten aanzien van  
  afrasteringen.
2.   Lokale voorschriften voor elektrische  
  installaties en leidingen.
3.   Uitzicht vanuit uw huis.
4.   Windrichting.
5.   Blootstelling aan zonlicht.
6.   Plaatsing ten opzichte van bomen  
  (takken, bladeren en schaduw).
7.   Ligging van garderobe en badkamer.
8.   Opslagruimte voor onderhoudsapparatuur  
  en chemische producten.
9.   Plek vanaf waar volwassenen toezicht op  
  kinderen kunnen houden.
10.  Tuinaanleg en nachtverlichting.
11.  Toegankelijkheid van apparatuur.
12.  Locatie van stroomvoorziening en  
  looproute.

Installatie binnenshuis
Als de spa binnen wordt geïnstalleerd dient 
met het volgende rekening te worden 
gehouden:
1.  Een spa binnenshuis verhoogt de  
  luchtvochtigheid aanzienlijk. U kunt de  
  gevolgen hiervan beperken door  
  ventilatoren of een ontvochtiger te  
  gebruiken. Raadpleeg voor meer  
  informatie uw leverancier.
2.  In de buurt van de spa moeten  
  afvoerputjes in de vloer worden  
  geïnstalleerd om het water af te voeren  
  dat anders een val en/of waterschade  
  zou kunnen veroorzaken.
3.   De vloer moet vlak zijn met een  
  antislipafwerking. Tapijt wordt afgeraden.
4.   De muren, plafond en het houtwerk  
  moeten gemaakt zijn van zeer  
  vochtbestendig materiaal.
5.   Controleer of de vloer het  
  geconcentreerde gewicht van de spa  
  kan dragen.
6.   De spa moet voor de installatie  
  gecontroleerd worden op lekken ter  
  voorkoming van mogelijke waterschade.  
  Mogelijk valt deze service ook onder de  
  installatieservice van uw leverancier.
7.   Serres kunnen een hoge omgevings- 
  temperatuur vasthouden, wat de water- 
  temperatuur van de spa ook kan  
  beïnvloeden. Onder deze  
  omstandigheden wordt afgeraden om de  
  filtercycli gedurende meer dan 6 uur per  
  dag te laten uitvoeren.
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jeTs en air cOnTrOls

Jets
Alle jets zijn zodanig ontworpen dat ze 
individueel een unieke hydromassage geven. 
Afhankelijk van het model heeft uw spa een 
combinatie van de volgende jets:

Jets reinigen of vervangen
Hard water kan opeenhopingen van kalk 
/mineralen veroorzaken die de jets kunnen
vernauwen of verstoppen. Een jet bestaat  
uit een plaatje en een spuitopening. Roteer 
deze onderdelen wekelijks en verwijder/
reinig ze maandelijks zodat ze goed blijven 
bewegen.

OPMERKING: Als u een jet wilt reinigen  
of vervangen is het niet nodig het water  
uit de spa eerst weg te laten lopen. 

De flens en de spuitopening van de 
jet draaien
• Draai de flens van de jet naar links en rechts  
 (open en gesloten).
•  Draai de flens weer geheel open.
•  Stel de jets in op hoge snelheid.
•  Draai de spuitopening naar links en rechts.
•  Draai de spuitopening in de buis.

OPMERKING: Als het inzetstuk van de jet 
losraakt uit de spabehuizing volg dan de 
onderstaande procedure om de jet weer te 
installeren. 

De jets reinigen
Om het jet inzetstuk te verwijderen, gebruikt 
u uw handpalm om druk uit te oefenen op 
de flens van de jet. Draai tegen de klok in 
totdat u een klik hoort. Haal de jet onderdelen 
voorzichtig uit de behuizing. 

Om het jet inzetstuk en de behuizing te 
reinigen, gebruikt u een spuitpistool/
tuinslang en spuit u aan de binnenkant 
van de jet. Laat de jet in een verdunde spa 
reinigingsoplossing staan en spoel deze 
vervolgens af. Veeg de binnenkant van de 
behuizing af om eventueel vuil te verwijderen. 

Om de jet opnieuw te installeren plaatst u de 
jet onderdelen in de behuizing. Druk met uw 
handpalm de flens naar beneden terwijl u met 
de klok mee draait totdat de spuitopening 
weer op zijn plaats ‘klikt’.

Air Controls
De kracht waarmee de jets water spuiten kan 
worden gereguleerd door de hoeveelheid 
lucht aan te passen die samen met het water 
door de jets wordt geïnjecteerd. Op de rand 
van de spa bevinden zich Air Controls. Elke 
Air Control stuwt lucht naar bepaalde jets in 
de spa waardoor u al naar gelang uw eigen 
voorkeur verschillende combinaties en 
niveaus van jet-actie kunt maken. Draai de Air 
Control tegen de klok in om de luchttoevoer 
af te sluiten en met de klok mee om de 
luchttoevoer te openen.

OPMERKING: Voor een optimaal 
energieverbruik moeten de Air Controls 
tijdens het verwarmen gesloten blijven. 
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Volg de aanbevelingen voor plaatsing 
en elektrische verbinding (pagina 5). De 
markering op de skimmer (zie filter/skimmer 
pagina 4) is het niveau waarop het water 
gehouden moet worden. 

1.   Vul de spa met kraanwater via de  
  filteropening tot de markering op de  
  skimmer. Gebruik nooit onthard water  
  in uw spa. Onthard water kan de  
  chemische balans van het spawater  
  beïnvloeden en leiden tot degradatie van  
  metalen onderdelen.
2.   Schakel de stroomtoevoer naar de spa in.
3.   Open de Air Controls, die zich boven aan  
  de rand bevinden en roteer de jets van  
  boven naar beneden. Er hoort nu water uit  
  de therapeutische jets te komen. Als dit  
  niet het geval is, moeten de jets worden  
  uitgeschakeld en moet u de hierna  
  volgende alinea ‘Uw spa in gebruik nemen’  
  doornemen (deze pagina).
4.   Voeg de chemische producten toe.  
  Zie het gedeelte over het onderhoud van  
  de waterkwaliteit (pagina 16).

Volg de gebruikersinstructies voor uw eigen 
model op om de gewenste temperatuur in te 
stellen. In het begin kan het 12 à 14 uur duren 
voordat een spa is opgewarmd. Houd
de cover op de spa en sluit de Air Controls om 
het verwarmingsproces te bevorderen.

BELANGRIJK: gebruik de spa niet als het 
water niet krachtig uit de jets stroomt.

Uw spa in gebruik nemen
Wanneer u de spa voor het eerst vult, of nadat 
u de spa leeg hebt laten lopen en opnieuw 
hebt gevuld, kan het nodig zijn om het 
systeem te ontluchten. Mocht er een luchtbel 
in het systeem aanwezig zijn, verwijder dan de 
filtermand, steek zo ver mogelijk een tuinslang 
door de opening van het filter zonder hierbij 
kracht uit te oefenen. Houd de slang op zijn 
plaats en zet de kraan open. Hierdoor wordt 
water in en lucht uit de pomp gedreven.

sTarT PrOcedures
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bedieningsPaneel

California Cooperage® bedieningssysteem  
Dankzij het California Cooperage® bedienings-
systeem beschikt u over een optimaal 
bedieningssysteem voor uw spa. Het LED 
raam geeft de feitelijke watertemperatuur 
weer, de ingestelde watertemperatuur en 
gebruikersinstellingen. Elke systeemfunctie 
wordt geactiveerd door een tiptoets in het 
bedieningspaneel. U hoeft alleen maar op de 
juiste tiptoets te drukken om de gewenste 
functie te activeren. Bij het opstarten, 
wanneer de spa van stroom wordt voorzien, 
zal de bediening correct en veilig volgens de 
fabrieksinstellingen functioneren. De spa staat 
dan in de Economy stand, de temperatuur is 
ingesteld op 37,5 °C en er is een filtercyclus van 
twee uur ingesteld. Om de unieke capaciteiten 
van het bedieningssysteem te benutten is het 
belangrijk om te weten hoe u de temperatuur 
instelt, het licht bedient, de standen aanpast, 
de filtercycli verandert en hoe de pompen 
werken.

Alle California Cooperage® modellen zijn uitgerust met het 167e Balboa Control System

Tiptoetsen
De tiptoetsen zijn de knoppen die zich op het 
bedieningspaneel aan de bovenzijde van
de spa bevinden. Hiermee kunt u diverse spa 
functies programmeren (bijv. verlichting
aanzetten, temperatuur instellen). In de tabel 
op deze pagina worden de functies van de 
diverse toetsen toegelicht:

Toets Gebruik
 - temperatuur naar boven of naar  
  beneden aanpassen 
 - mode veranderen
 - filtercyclus veranderen
 - verlichting van de spa  
  aan- of uitzetten 
 - mode veranderen
 - pomp 1 aan- of uitzetten
 - de duur van de filtercyclus instellen
 - pomp 2 aan- of uitzetten
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Temperatuur
De hoogste temperatuur die ingesteld kan 
worden is 40 °C en de laagste is 26 °C. Op het 
display wordt de feitelijke watertemperatuur 
weergegeven. Als de pomp niet gebruikt 
wordt, zijn er twee streepjes te zien. Als er 
streepjes worden weergegeven, moet u de 
pomp eerst starten door op de toets JETS 1 
te drukken. Daarna moet u wachten totdat de 
watertemperatuur wordt weergegeven (dit 
duurt ongeveer 2 minuten). 

De ingestelde temperatuur van uw spa kan 
op eenvoudige wijze op elk gewenst moment 
worden verhoogd of verlaagd met behulp van 
de toets TEMP. Kijk op het LED display en u 
ziet of de huidige temperatuur of er worden 
twee strepen getoond. Druk op TEMP; de 
ingestelde temperatuur wordt nu getoond 
in het LED scherm. Wanneer u nogmaals op 
TEMP drukt, zal dit de ingestelde temperatuur 
met 1°C naar boven of beneden veranderen. 
Wanneer u de temperatuur wilt verhogen en 
de display geeft aan dat deze is verhoogd 
met 1°C, kunt u doorgaan door op TEMP te 
drukken totdat de gewenste temperatuur is 
bereikt. 

Wanneer u de ingestelde temperatuur 
wilt verlagen, en de LED geeft aan dat de 
temperatuur verhoogt, STOP. Wacht een paar 
seconden totdat de actuele temperatuur 
wordt getoond. Druk dan weer op TEMP. De 
ingestelde temperatuur wordt dan getoond. 
Druk er nogmaals op en de ingestelde 
temperatuur zal verlagen met 1°C. Druk 
net zo vaak op TEMP totdat de gewenste 
temperatuur is bereikt. 

Als de spa op de stand Standard is ingesteld 
of zich in een filtercyclus bevindt, kan het 
verhogen van de temperatuur leiden tot 

het activeren van de verwarmingsinstallatie. 
Het verlagen van de temperatuur zal de 
verwarmingsinstallatie uitzetten. Wanneer 
de verwarmingsinstallatie aan is, zal de LED 
onder de TEMP afbeelding worden verlicht.

OPMERKING: California Cooperage® spa’s 
worden niet verwarmd wanneer pomp 
#1 op hoge snelheid staat ingesteld en/of 
wanneer pomp #2 in gebruik is. 

JETS 1 
Druk op JETS 1 om de filtratiepomp
te activeren. De volgorde van de jet actie is:
1 keer aanraken = lage jets (filtratiestand!)
2 keer aanraken = hoge jets
3 keer aanraken = uit

JETS 2
Druk op JETS 2 om de therapeutische pomp
te activeren. De volgorde van de jet actie is:
1 keer aanraken = hoge jets
2 keer aanraken = uit

Het gebruik van pomp 1 op lage snelheid is 
zodanig getimed dat de pomp na 4 uur
automatische afslaat. Het gebruik van pomp 1 
en 2 op hoge snelheid is zodanig getimed dat 
de pompen na 15 minuten afslaan.

OPMERKING: Telkens wanneer een 
filtercyclus of verwarming benodigd 
is, werkt pomp 1 automatisch op lage 
snelheid. Wanneer de pomp eenmaal 
automatisch geactiveerd is , kan de 
lage snelheid van pomp 1 niet worden 
uitgeschakeld, alle andere regelfuncties 
kunnen echter wel worden geactiveerd. 
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Verlichting
Druk op de toets LIGHT om de 
onderwaterverlichting van de spa aan en 
uit te zetten. Na 4 uur wordt de verlichting 
automatisch uitgeschakeld.

Standaard/Economy/Slaap modes
Uw spa kan worden overgeschakeld tussen 
Standaard, Economy en Slaap modes door 
de TEMP toets aan te raken gevolgd door de 
LICHT toets. Wanneer uw spa in de Standaard 
mode staat, zullen de lage snelheid van pomp 
1 en de verwarming automatisch aan gaan om 
de ingestelde temperatuur van het water te 
handhaven. De pomp zal een aantal keren per 
dag ongeveer twee minuten circuleren om de 
watertemperatuur te testen.
Wanneer uw spa ingesteld staat op Economy 
mode, zal de verwarming ALLEEN gedurende 
de filtercyclus werken. 
Wanneer uw spa is ingesteld op Slaap 
mode, zullen de verwarming en de pomp of 
gedurende de filtercyclus werken of wanneer 
de verwarmingstemperatuur daalt naar 11°C 
onder de ingestelde temperatuur. De spa 
zal verwarmen tot binnen de 10°C van de 
ingestelde temperatuur. 
De geselecteerde mode wordt getoond in 
het LED scherm van het bedieningspaneel. 
Bij Standaard mode staan er de letter 
ST, gevolgd door de watertemperatuur. 
Bij Economy mode staan er de letters EC 
afgewisseld met de watertemperatuur. Bij 
Slaap mode staan er de letter SL afgewisseld 
met de watertemperatuur. 

Instellen tijd en filtercycli

Vooraf ingestelde filtercycli
De spa bedieningssystemen zijn 
geprogrammeerd met twee filtercycli. De 
eerste filter cyclus start na 6 minuten nadat 

de spa van stroom is voorzien. De tweede 
filter cyclus start 12 uur later. De filtercycli zijn 
ingesteld op een duur van twee uur per cyclus. 

OPMERKING: Voor een volledig schone en 
onderhouden spa, wordt een totale filtertijd 
van tenminste vier uur per dag aanbevolen. 

Veranderen starttijd filtercyclus
De start/stop tijd van het eerste filtercyclus 
begint 6 minuten na de tijd is vastgesteld. De 
tijd is gebaseerd op de tijd van de dag waarop 
de spa aangesloten is. De starttijd kan alleen 
veranderd worden door het uitschakelen van 
de stroom van de spa en het weer inschakelen 
op de gewenste tijd. Bijvoorbeeld, als u wilt 
dat de filtercyclus begint om 21.00 uur, haalt 
u om 20.54 uur de stroom van de spa. Denk 
aan de wachttijd van zes minuten. De cyclus 
zal beginnen om 21.00 uur en dit zal herhaald 
worden om 09.00 uur. Elke cyclus zal draaien 
volgens het ingestelde aantal uren. 

Veranderen duur filtercyclus
De duur van een filtercyclus kan in uren 
verhoogd worden op 2, 4, 6 of 8 uur of 
doorlopend.  Bijvoorbeeld, een twee uur 
cyclus zal één keer per 12 uur voltooien 
met een totaal van 4 uur filtratie per dag. 
De hoeveelheid tijd die nodig is om uw 
spa te filteren hangt af van het gebruik en 
omgevingsfactoren. U dient de filtercycli te 
programmeren op basis van uw persoonlijke 
gebruik. 
Om de duur van de filtercycli  te veranderen, 
druk op de “temp” toets en daarna op “jets 1”. 
Druk de TEMP toets in om de cyclusduur aan 
te passen aan de gewenste instelling. Na iedere 
indrukking zal de duur van de cyclus als volgt 
in het LED scherm in de display komen te staan: 
F2  2 uur voor elke cyclus, 4 uur per dag
F4 4 uur voor elke cyclus, 8 uur per dag
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F6 6 uur voor elke cyclus, 12 uur per dag
F8 8 uur voor elke cyclus, 16 uur per dag 
FC Doorlopende filtratie, 24 uur per dag

Om de filter instellingsprocedure te verlaten, 
moet u JETS 1 indrukken. Het LED scherm zal 
de huidige watertemperatuur laten zien.

Als er een verandering is gemaakt in de duur 
terwijl de spa in een filtercyclus is, zal het 
direct effect hebben. Als er een verandering is 
gemaakt buiten een filtercyclus zal het effect 
hebben met de start van de volgende cyclus. 

OPMERKING: Als de stroom naar de spa is 
onderbroken (afgesloten, stroom uitval, 
etc.) vallen de instellingen terug naar 
de standaard af-fabriek instellingen. 
Iedere aanpassing van temperatuur filter 
cyclus starttijd of filter cyclus duur moet 
geherprogrammeerd worden. 

OPMERKING: Bij de start van iedere 
filtercyclus wordt pomp 2 geactiveerd om 
het water in de leidingen te zuiveren om  
zo een complete filtering te verzekeren. 

Schoonmaakcyclus
Na periodes waarin veel gebruik van de 
spa wordt gemaakt, drukt u op JETS1 
Lage snelheid voor een vier uur durende 
schoonmaakcyclus. 

Optie stereo 
De optie stereosysteem op model 107 bestaat 
uit een hoge kwaliteit audio ontvanger, extra 
hoge kwaliteit coaxiale pop-up speakers die 
draaien tot 340° en een 6” sub lage tonen 
luidspreker. De ontvanger is geschikt voor het 
ontvangen van radiozenders via de satelliet 
en heeft AM/FM stereo radio, één cd-poort, 
draadloze afstandsbediening en MP3 poort. 

Bij het opstarten van de spa is het systeem 
meteen voorzien van stroom, dus altijd klaar 
wanneer u hiervan wilt genieten.  

Let op! Risico elektrische schok. Laat het 
klepje van de stereo niet open.
Let op! Risico elektrische schok. Vervang 
onderdelen alleen met identieke delen. 
Let op! Risico elektrische schok. Bedien de 
audio/video niet als u in de spa zit. 
Let op! Als de stroomkabels beschadigd 
zijn; als het water binnen in het audio/video 
compartiment komt of elektrische apparatuur 
compartiment; als de beschermingen 
verslechteringen vertonen; of als er andere 
tekenen zijn van eventuele schade aan de 
unit, doe de unit uit en laat service uitvoeren 
door bevoegd personeel. 

WAARSCHUWING; voorkom elektrocutie. 
Verbind geen hulpmiddelen (bijv. kabel, 
bijkomende speakers, hoofdtelefoons, 
bijkomende audio/video componenten, etc.) 
aan het systeem.
WAARSCHUWING; deze units zijn niet 
voorzien van een buiten antenne. 
WAARSCHUWING; verleen zelf geen service 
aan dit apparaat! Laat alle services uitvoeren 
door bevoegd personeel.
WAARSCHUWING; deze unit moet 
onderworpen worden aan een periodiek 
onderhoud (bijv. eens per 3 maanden) om 
er zeker van te zijn dat deze unit op de juiste 
manier werkt. 
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Automatische onderbreking
Uw California Cooperage® spa is uitgerust 
met een automatische time out voorziening 
ontworpen om de apparatuur en de gebruiker 
te beschermen. Om onnodig gebruik van 
de pompen en lampen te verminderen, sluit 
de time out voorziening de geselecteerde 
accessoires automatisch af, als volgt:

veiligheidsvOOrZieningen
aPParaTuur

 Accessoire  Mode  Wordt afge- 
   sloten binnen 
 Pomp 1 Laag 4 uur  
  Pomp 1 Hoog 15 minuten 
 Pomp 2 Hoog 15 minuten 
 Licht  4 uur  

Het LCD- 

scherm 

geeft aan

HH

OH

Dit betekent

Oververhitting - één 

van de sensoren 

heeft een water- 

temperatuur  

gedetecteeerd van 

meer dan 47,5 °C in  

de verwarmings- 

installatie.

Oververhitting - één 

sensor heeft in de 

verwarmings- 

installatie een 

watertemperaruur 

gedetecteerd van 

meer dan 43 °C

Wat gebeurt er

Verwarmings- 

installatie wordt 

automatisch 

afgesloten totdat 

temperatuur onder 

43 °C zakt.

Verwarmings- 

installatie wordt 

automatisch 

afgesloten totdat 

temperatuur onder 

43 °C zakt

Mogelijke oorzaak

- Lagesnelheidspomp 

staat te lang aan

- Programmeerfout 

veroorzaakt voort-

durende filtratie

- Defecte pomp

- Lagesnelheidspomp 

staat te lang aan

- Programmeerfout 

veroorzaakt voort-

durende filtratie

- Defecte pomp

Oplossing

- Controleer of de schuif- 

afsluiters open staan

- Opnieuw programmeren 

zodat cycli elkaar niet 

overlappen

- Neem contact op met 

leverancier als probleem 

blijft bestaan

- Controleer of de schuif- 

afsluiters open staan

- Opnieuw programmeren 

zodat cycli elkaar niet 

overlappen

- Neem contact op met 

leverancier als probleem 

blijft bestaan

Foutmeldingen op het LCD-scherm
In de volgende tabel worden de meest voorkomende  foutmeldingen, de mogelijke oorzaken  
en oplossingen beschreven:
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Het LCD- 

scherm 

geeft aan

HL

LF

dy

Dr

SA

Sb

Sn

Dit betekent

Probleem met 

watertoevoer naar 

verwarmings- 

installatie

Probleem met  

watertoevoer -  

hardnekkig probleem

Tekort aan water voor 

de verwarmings- 

installatie

Tekort aan water voor 

de verwarmings- 

installatie

Verwarmingssensor A 

werkt niet

Verwarmingssensor B 

werkt niet

Verwarmingssen- 

soren zijn uit balans

Wat gebeurt er

Verwarmings-

installatie wordt 

afgesloten terwijl de 

spa normaal blijft 

functioneren

Verwarmings-

installatie wordt 

afgesloten terwijl de 

spa normaal blijft 

functioneren

Tekort aan water 

voor de verwar-

mingsinstallatie

Verwarmings-

installatie wordt 

afgesloten terwijl 

de spa normaal bijft 

functioneren

Spa wordt 

automatisch 

gedeactiveerd

Spa wordt 

automatisch 

gedeactiveerd

Mogelijke oorzaak

- Verstopte filter

- Lage waterstand

- Dichte jets

- Verstopte filter

- Lage waterstand

- Dichte jets

- Vies water

- Onvoldoende 

water in spa

- Dichte jets

- Onvoldoende 

water in spa

- Vies water

- Dichte jets

- Niet-functionerende 

sensor

- Niet-functionerende 

sensor

Oplossing

- Filters verwijderen en 

reinigen

- Water toevoegen

- Contact opnemen  

met leverancier of  

onderhoudsmonteur

- Filter verwijderen en 

reinigen

- Water toevoegen

- Alle jets openen

- Contact opnemen  

met leverancier of  

onderhoudsmonteur

- Filter schoonmaken

- Water toevoegen

- Alle jets openen

- Neem contact op met 

leverancier

- Water toevoegen

- Filter schoonmaken

- Alle jets openen

- Neem contact op met 

leverancier voor nieuwe 

sensor

- Neem contact op met 

leverancier voor nieuwe 

sensor

- Neem contact op met 

leverancier
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Veel voorkomende LCD-meldingen
In de volgende tabel worden de andere meldingen toegelicht die u veelvuldig op het  
LCD-scherm te zien krijgt:

Melding Staat voor Betekenis

Pr Priming stand Spa is ingesteld op normale ingebuiknemingsstand
SL Sleep stand Spa is ingesteld op normale slaap stand
EC Economy stand Spa is ingesteld op normale stand voor laag verbruik
St Standard stand Spa is ingesteld op normale standaard stand
IC Vorst Verwarming wordt ingeschakeld om water- 
  temperatuur boven 7°C te houden
- - Watertemperatuur Watertemperatuur wordt niet gemeten



16 CALIFORNIA COOPERAGE

OnderhOud

De spa leeg laten lopen

OPMERKING: Zorg ervoor dat u altijd de 
stroom uitschakelt wanneer u de spa laat 
leeglopen. Zet de verwarmingsinstallatie 
pas aan nadat het water gedurende enkele 
minuten krachtig uit de jets spuit.

In het water kunnen zich hoge concentraties 
vervuiling ophopen door verdamping van 
het water, lichaamsolie, parfums en andere 
vervuilende stoffen die niet uitgefilterd 
worden. Het is dan ook verstandig uw spa 
een keer in de zes tot acht weken, of vaker, 
afhankelijk van het gebruik, leeg te laten 
lopen en met schoon water te vullen. Alle 
spa’s zijn uitgerust met zowel externe als 
interne afvoerbuizen. De externe afvoer wordt 
gebruikt voor de afvoer van het water uit de 
spa. Met behulp van de interne buizen wordt 
het water uit de interne slangen verwijderd bij 
het klaarmaken van uw spa voor de winter (zie 
pagina 17) of als het water sterk
verontreinigd is.

OPMERKING: Gebruik een gewone 
tuinslang om het water op een geschikte 
plaats te lozen.

De klep van de externe afvoerbuis bevindt 
zich achter de nisdeur op de basis van de 
voorkant van het paneel. Open de nisdeur 
en trek de buis ongeveer 30 cm naar buiten. 
Verwijder het kapje van de klep, koppel de 
tuinslang aan en draai de handgreep 90° 
tegen de wijzers van de klok in. Wanneer het 
stromen stopt, sluit de afvoer, verwijder de 
tuinslang en zet het kapje er weer op en druk 
de slang terug in de nis. 

De interne afvoerslang(en) bevinden zich achter 
het voorpaneel. Verwijder de schroeven van 
het toegangspaneel en het paneel zelf. Zoek de 
afvoerslang(en). Verwijder van elke afvoerslang 
het kapje van de klep, koppel de tuinslang aan 
en draai de handgrepen van de klep 90° tegen 
de wijzers van de klok in. Het water begint nu 
te stromen. Wanneer al het water is afgevoerd, 
draait u de handgreep van de klep met de klok 
mee totdat u niet verder kunt draaien. Verwijder 
de tuinslang en zet het kapje er weer op. Doe dit 
voor elke interne afvoerslang.

OPMERKING: Probeer NOOIT de spa te 
legen met behulp van een pomp.

OPMERKING: Zorg ervoor dat u alle 
afvoerslangen afsluit voordat u de spa 
opnieuw vult.

OPMERKING: Bij het vervangen van het 
spawater moet u mogelijk het systeem 
ontluchten. Zie voor meer informatie  
‘De spa in gebruik nemen’ op pagina 8.

Onderhoud van het filter

OPMERKING: Het is niet nodig het water  
uit de spa weg te laten lopen om de filters 
te reinigen.

Het uitneembare filterelement bevindt zich 
in de skimmer achter de skimmerklep. De 
filter moet bij normaal gebruik van de spa 
maandelijks gecontroleerd/gereinigd worden 
en vaker bij intensief gebruik van de spa. 
Mogelijk omvat het filtersysteem van uw spa 
ook een First Filter, een extra filter dat boven 
op de mand van de skimmer wordt geplaatst 
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en daar wordt vastgedrukt. Met behulp van 
dit filter wordt microscopisch klein organisch 
stof verzameld, evenals vuil, haren, zeepresten 
en cosmetische oliën. Om dit filter te reinigen 
haalt u het los, spoelt het schoon of laat het 
weken in het reinigingsmiddel voor het filter 
volgens de aanwijzingen. Plaats de filter 
vervolgens terug. Wanneer First Filter na 
het reinigen niet meer helemaal wit wordt, 
dient het vervangen te worden. De filters zijn 
verkrijgbaar bij de leverancier van uw spa.

Houd het filterpatroon schoon! Reinig het 
filterpatroon ten minste een keer per drie 
maanden. Een dichtgeslibd filter kan ertoe 
leiden dat de spa minder goed functioneert 
en tast de kwaliteit van het water aan. 
Het filterpatroon reinigen:
1.   Zet de pomp uit.
2.  Verwijder de deksel van de skimmer 
  boven op de spa.
3.   Verwijder de filtermand.
4.   Verwijder het filterelement uit de skimmer  
  door de bovenkant vast te pakken en deze
  omhoog te trekken.
5.   Laat de filter weken in een filterreiniger/  
  ontvetter (verkrijgbaar bij uw Coleman 
  Spas® leverancier) en volg daarbij de 
  instructies van de fabrikant. Maak het 
  filterelement schoon of vervang het 
  indien nodig.
6.   Plaats het filterelement terug in de  
  skimmer. Wanneer de spa leeg is, kan de  
  skimmer door de skimmerklep gehinderd  
  worden. Houd het uit de weg tijdens het  
  terugplaatsen van het filterelement.  
  Wanneer de spa vol is, drijft de  
  skimmerklep zodat u het filterelement  
  gemakkelijker terug kunt plaatsen.
7.   Plaats de filtermand en het deksel van de  
  skimmer terug.
8.   Zet de pomp aan.

Voor het optimaal functioneren van de spa 
raden we u aan het filterelement jaarlijks te 
vervangen. Hoe vaak u het filter moet reinigen 
is afhankelijk van hoe intensief de spa gebruikt 
wordt.

Uw spa klaarmaken voor de winter
In koude klimaten met temperaturen onder 
het vriespunt is speciale zorg vereist om te
voorkomen dat de spa en de toebehoren door 
vorst worden beschadigd. Als u van plan bent 
uw spa in de koude maanden te gebruiken, 
moet u zich ervan verzekeren dat pomp en 
verwarmingsinstallatie goed functioneren.  
De buitenkant van de spa is geïsoleerd zodat 
de spa in koude gebieden efficiënt werkt.

OPMERKING: Als u de spa niet wilt 
laten leeglopen en de temperatuur 
zal gedurende een langere periode 
onder het vriespunt zijn, kunt u de 
verwarmingsinstallatie het beste op de 
hoogste temperatuur instellen (tot 40 ºC), 
vooral als er een kans is dat de stroom 
uitvalt. Hierdoor kan het water niet 
bevriezen bij eventuele stroomuitval.

Als u de spa tijdens de wintermaanden niet 
wilt gebruiken en er is kans op vorst, kunt u 
uw spa als volgt klaarmaken voor de winter:
1.   Schakel de stroomvoorziening naar de  
  spa uit.
2.   Laat de spa en afvoerbuizen leeglopen  
  volgens de aanwijzingen in de spa  
  leeg laten lopen (pagina 16). Open alle  
  eenheden en verwijder de afvoerstoppen  
  uit de onderkant van de pompen. Als het  
  u niet lukt om al het water te verwijderen  
  (met name uit de buizen), kunt u  
  via de onderkant van de skimmer en  
  de jets antivriesmiddel aan het resterende  
  water toevoegen. Als u dit doet, moet het  
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  antivriesproduct een propyleenglycol met  
  vertragende werking zijn.
 OPMERKING: Voordat u de spa opnieuw  
 vult, moet alle antivries uit de spa en  
 de buizen zijn gespoeld volgens  
 de instructies onder ‘De spa leeg  
 laten lopen’ op pagina 16. Controleer  
 de chemische bestanddelen in het water  
 nauwkeurig totdat alle restanten van  
 het antivriesmiddel verdwenen zijn.
3.   Laat het water door de filter lopen en  
  verwijder en reinig het filterelement.
4.   Controleer of de behuizing van het  
  verwarmingselement geen water bevat.
5.   Reinig uw spa volgens de eerder  
  genoemde onderhoudsinstructies.
6.   Dek uw spa af met een waterafstotende,  
  ondoordringbare bedekking.
7.   Neem contact op met uw leverancier voor  
  meer informatie over het leeg laten lopen
  van de leidingen en procedures voor het  
  klaarmaken voor de winter.

Verzorgen van de spa
De omkasting van de 100 serie is gemaakt van 
Duramaax™, een alternatief voor hout van 
uitstekende kwaliteit dat vrijwel onderhouds-
vrij is en geen  lak of wax nodig heeft. 

Om de spa schoon te maken, moet u regel-
matig het vuil en stof van de spa spoelen met 
schoon water. Om hardnekkig vuil te verwij-
deren, roet en lichte verkleuring, moet u met 
een zacht wasmiddel en warm water wassen. 

De binnenkant van de spa verzorgen  
en reinigen
Het oppervlak van de spa is gemaakt van 
acryl. Wat betreft verzorging en schoonmaken 

stelt de spa minimale eisen om er jarenlang 
als nieuw uit te zien. Gebruik een speciaal spa 
reinigingsmiddel voor het verwijderen van 
opeenhopingen van residuen en kalk aan de 
binnenzijde van de spa ter hoogte van het 
waterpeil. Om te voorkomen dat u het water 
vervuilt, kunt u het waterpeil eventueel 5 tot  
7,5 cm verlagen voordat u begint met schoon- 
maken. Breng het schoonmaakmiddel met 
een zachte doek op het acryl oppervlak aan en 
veeg het schoon. Gebruik een huishoudelijk, 
nietschurend reinigingsmiddel voor de 
binnenkant van de spa of een niet-agressief 
afwasmiddel. Goed afspoelen en drogen met 
een droge doek.

OPMERKING: Laat het acryl niet in contact 
komt met producten als aceton (nagellak-
verwijderaar), nagellak, chemische reiniging 
oplossing, tinner, benzine, dennenolie etc. 
Verwijder stof en vuil met een zachte, voch-
tige doek. Maak vet, olie, verf en inktvlekken 
schoon met alcohol. Voorkom het gebruik van 
scheermesjes of andere scherpe voorwerpen 
die krassen kunnen veroorzaken. 

Bescherm de afwerking van de spa,  
houdt altijd de cover op de spa  
wanneer deze niet in gebruik is. 

Lampen
De bij de spa behorende lampen kunnen via 
de behuizing vervangen worden. Verwijder 
het zijpaneel en de isolatie die zich het 
meest dicht bij de verlichting bevindt. Zoek 
de armatuur met de lamp. Draai de zwarte 
houder 90° tegen de wijzers van de klok in en 
verwijder uit armatuur. Trek de lamp eruit en 
vervang deze. Plaats de houder van de lamp 
terug in de armatuur en draai de houder vast 
door deze 90° met de klok mee te draaien.

Gebruik nooit schuurschoonmaakmiddelen
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algeMene PrObleMen MeT de aPParaTuur

Probleem

Systeem 
werkt niet

Verwarming
werkt niet

Water niet
schoon

Abnormaal
watergebruik

Oververhitting

Lage waterstroom
uit jets

Geen waterstroom
uit jets

Meestal de oorzaak

- Stroom is uitgeschakeld

- Waterniveau te laag
- Verwarmingsstand niet geselecteerd
- Geen vermogen voor verwarming
- Verwarming werkt niet

- Verstopte of geblokkeerde wand 
suctions of skimmer
- Filter verstopt (vuil)
- Slechte waterchemie
- Onvoldoende filtertijd
- Onjuist onderhoud
- Veel vaste stoffen in het water

-  Zeer sterke verdamping en / of spatten

- Hoge omgevingstemperatuur

- Draait in FILTER stand - lage snelheid
- Verstopte of geblokkeerde wand suctions 
of skimmer
- Vuil filter
- Jets staan in UIT-stand
- Schuifafsluiters gesloten

- Pomp niet ontlucht
- Instelbare jets uitgeschakeld
- Stroom uitgeschakeld, systeem staat uit
- Defecte pomp of motor
- Pompschommelingen
- Schuifafluiters gesloten

Oplossing

- Reset spa

- Voeg water toe tot vullijn op skimmer
- Zie functioneren temperatuur / 
verwarming op pagina 10
- Controleer de stroom
- Neem contact op met dealer

- Reinig wand suction / skimmer. 
Verwijder blokkering
- Reinig of vervang
- Zie onderhoud, pagina 16
- Laat filterstand langer draaien
- Zie onderhoud, pagina 16
- Gebruik reiniger of maak spa leeg 
en vul opnieuw

- Gebruik cover en vul indien nodig 
opnieuw

- Neem contact op met dealer

- Kies High Speed jet
- Reinig wand suctions / skimmer. 
Verwijder blokkade
- Reinig en vervang
- Open jets
- Open schuifafsluiters

- Zie ontluchten op pagina 7
- Zet jets aan - Reset stroom
- Neem contact op met dealer
- Laag water. Controleer niveau op 
skimmerklep
- Open schuifafsluiters
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Probleem

Lawaaierige  
pomp en motor

Waterlekkage
van onder spa

Geen luchtstroom
uit jets

Motor 
functioneert niet

Het is niet 
mogelijk de spa 
uit te zetten

Meestal de oorzaak

- Verstopte wand suctions of skimmer
- Laag waterniveau
- Beschadigd of versleten motorblok

- Controleer aansluitingen en maak slangen 
leeg

- Luchtregeling niet open
- Jet spuitopening niet goed vast
- Jet spuitopening ontbreekt

- Stroom uitgeschakeld
- Onjuiste of gebrekkige bedrading of 
elektrische voeding
- Schakelaar uitgeschakeld

- Spa probeert op te warmen
- Spa is in filtercyclus
- Spa is in Standard stand

Oplossing

- Reinig wand suctions / skimmer
- voeg water toe tot normaal water-
niveau
- Neem contact op met dealer

- Sluit of draai leegloop indien nodig

- Open regeling
- Controleer jet spuitopeningen
- Controleer jets en vervang indien 
nodig

- Reset stroom
- Neem contact op met dealer
- Auto reset nadat motor is afgekoeld

- Controleer de temperatuur in 
Standard stand
- Normaal. Verandering niet nodig
- Controleer instelling
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TiPs vOOr heT baden

1. Personen met hartaandoeningen,  
 diabetes, bloeddruk of vaatafwijkingen,  
 een ernstige ziekte of zwangere vrouwen  
 moeten eerst hun dokter om advies  
 vragen. 

2.  Mensen met huid-, oor-, genitale of andere  
 infecties, open zweren of wonden zouden  
 de spa niet moeten gebruiken in verband  
 met de kans op besmetting.

3.  Voor u in de spa gaat, kijk naar het water in  
 de spa. Als het troebel is, schuimt of als  
 er een sterke chloorlucht aanwezig is,  
 heeft het water een behandeling nodig.  
 Correct onderhouden water zal mogelijke  
 huiduitslag reduceren (pseudonomas).  

4.  U moet zich zowel voor als na het gebruik  
 van de spa wassen met water en zeep.  
 Het douchen voordat u de spa gebruikt  
 zorgt ervoor dat veel veelvoorkomende  
 bacteriën, transpiratie, lotions, deodorants,  
 crèmes, enz. verwijderd worden, zodat  
 deze niet het effect teniet doen van het  
 schoonmaakmiddel en het vermogen van  
 de filter om efficiënt te werken. Het  
 douchen ná het gebruik van de spa  
 zorgt ervoor dat de kans op huidirritatie  
 kleiner wordt die kan optreden nadat u in  
 aanraking bent gekomen met de  
 chemische bestanddelen van het  
 spawater.

5.  Neem langzaam en voorzichtig plaats in  
 de spa. Kijk uit waar u uw voeten neerzet  
 en laat uw lichaam geleidelijk aan de  
 watertemperatuur wennen. Ga er ook  
 weer langzaam uit aangezien uw   

 beenspieren heel ontspannen zijn en u  
 mogelijk licht in het hoofd bent.

6.  Door te lang in de spa te blijven, kunnen  
 sommige gebruikers misselijk, duizelig of  
 licht in het hoofd worden. Als u in water  
 met een hoge temperatuur wilt baden  
 (40°C), kunt u de spa het beste na een  
 kwartier verlaten, douchen, afkoelen om  
 vervolgens nog even in de spa te zitten.  
 Bij lagere watertemperaturen (37°C  
 - normale lichaamstemperatuur) kunnen  
 de meeste mensen gedurende langere tijd  
 achtereen veilig en comfortabel in het  
 water blijven. Mocht u vragen hebben  
 over wat voor u, uw gezinsleden of gasten  
 de meest geschikte temperatuur zou zijn,  
 kunt u uw arts raadplegen.

7.  Controleer de watertemperatuur voordat  
 u de spa in gaat en terwijl u erin zit. 

8.  Gebruik de spa nooit onder invloed van  
 alcohol.

9.  Raadpleeg uw dokter over mogelijke  
 schadelijke effecten van het gebruik van  
 drugs of medicatie. 

10.  Gebruik de spa nooit terwijl u alleen  
 bent.

11.  Sta nooit toe dat de spa zonder  
 toezicht door kinderen of ouderen  
 wordt gebruikt.
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nOTiTies
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CALIFORNIA COOPERAGE

®Copyright 2006 Maax Spas (Arizona), Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 
of overgedragen, in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of anderszins), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Horizon™, Spectrum™, California Cooperage®, Journey™, Powerworks™, Comfort Collar™, Thermo-
Lock™, Foot Relief Zone™, CleanZone™, DuraMaax™ en GRIP™ zijn
geregistreerde handelsmerken van MAAX Spas.

Disclaimer:
De informatie in deze handleiding is naar beste weten van MAAX Spas (Arizona), Inc. accuraat. 
MAAX Spas (Arizona), Inc. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten of verzuim. 
Evenmin aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin 
verstrekte informatie. In deze gebruikershandleiding vindt u informatie
over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw Coleman Spa®. Lees de informatie goed 
door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Wij wensen u veel plezier toe met uw aankoop.

Bewaar deze handleiding goed
Informatie voor de eigenaar

Datum van aankoop :        

Gekocht bij :        

Telefoonnummer :        

Geïnstalleerd door :        

Serienummer : Model :      

auteursrechten en handelsmerken
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25605 South Arizona Avenue, Chandler, Arizona 85248
©1993-2007 MAAX Spas (Arizona) Inc.

Interhiva BV, Hanzeweg 17, 3771 NG Barneveld, The Netherlands
www.colemanspas.net

25605 South Arizona Avenue, Chandler, Arizona 8524825605 South Arizona Avenue, Chandler, Arizona 85248

Uw California Cooperage dealer:


