
Snelgids Jacuzzi Intex PureSpa 
https://maisonmaxou.com/handleiding/ 
 
Om onze gasten extra te verwennen kozen wij voor een super faciliteit op ons Zuidterras. 
Wat dacht je van een zalige warmwatermassage met 170 jet-bubbels… bij ondergaande 
zon… met zicht op een prachtige groene vallei in volledige privacy? 
Ook een “Maxoublue bistrosetje” en dito zweefparasol is voorzien om de sfeer te 
vervolledigen. Voor het drankje moet je zelf zorgen -;) 

Enkele cijfers: 

• Aantal zitplaatsen: 6 Pers 
• Watercapaciteit: 1098 Li 
• Buitendiameter: 2,16 M 
• Diepte: 0,71 M 
• Stroming: 1741 Li/Hr 
• Temperatuurbereik: 20 to Max 40°C Max 
• Aantal “Bubbel Jets”: 170 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES voor gebruik! 
Lees de handleiding zorgvuldig voordat u de jacuzzi gebruikt. Volg alle instructies 
nauwkeurig op. 

Gevaar voor verdrinking 
Speciaal voor kinderen jonger dan 5 jaar. Wees voorzichtig om ongeautoriseerde toegang 
van kinderen tot de spa te voorkomen. Om ongelukken tijdens het gebruik van de spa te 
voorkomen, dient u er dus voor te zorgen dat kinderen onder constant toezicht staan.  

GEVAAR voor elektrische schokken en schade. 
Gebruik de spa niet bij regen, onweer, sterk wind+3Bft of rukwinden. 
Denk ook aan de bescherming (eventuele opberging in de cave) van de parasol bij 
windstoten! Hou altijd het weer in de gaten zeker indien u het vakantiehuis verlaat! 

GEBRUIK 
ON/OF 
In principe staat de Spa aan gedurende het ganse vakantieseizoen en laat u de Spa draaien 
op een ingestelde temperatuur van ongeveer 35°C. Bij het halen van deze aangename 
temperatuur schakelt de verwarming automatisch uit maar blijft de filtering draaien. In de 
Spa is een temperatuurcontrole op de display en hangt een thermometer in het bad. Haal 
deze uit het bad bij gebruik van de Spa. 
 
Afdekzeil 
De Spa is voorzien van een geïsoleerd veiligheidsafdekzeil… Afdekzeil nooit plaatsen op, 
scherpe voorwerpen, vuile ondergrond, in de wind, … ALTIJD af te sluiten bij niet gebruik … 
dit in bijzonder voor de veiligheid van uw kinderen en tegen vervuiling, stof, insecten… en 
als isolatie! Draag zorg voor het opgeblazen deksel van de Spa. … Bij het verwijderen 
oppassen voor scherpe voorwerpen en de hoekstenen van het terras. ALTIJD met 2 personen 

https://maisonmaxou.com/handleiding/


verplaatsen en omgekeerd leggen op het grasperkje boven in de hoek van de haag uit de 
wind.  
 
Filter 
De filtercartridge bevindt zich in de houder onderaan in de Spa thv de warmtepomp. 
Optimaal is om de filter S1 bij dagelijks gebruik minimaal 1 keer per week te vervangen 
maar tussentijds dien je de filter regelmatig te reinigen door deze gedurende een nacht te 
laten weken in een kleine sanitaire emmer met javel, nadien goed spoelen en terug plaatsen 
(Mat. voorhanden in de cave). Zorg er altijd voor dat de pomp van de jacuzzi UIT staat op het 
moment dat je de cartridge gaat vervangen of gaat reinigen. 
Belangrijke tip: Neem een tuindouche of spoel minstens altijd uw voeten met de tuinslang 
alvorens in de Spa te gaan. Bij vervuilde filter kan een foutmelding met signaal en Led-code 
90 ontstaan. ALTIJD Spa uitzetten en handleiding controleren op Led-codetabel Pag 16 en 
Problemen oplossen Pag 23 -24. 
 
Chloortabletten 
Voor onze Jacuzzi van 1.000 Li/1m³ water gebruik je de voorziene mini chloortabletten van 
20 gram. Hiervan mag u er 1/3 à Max 1/2 toevoegen in de dispenser. 
Pas als de chloortablet opgelost is voeg je opnieuw 1/3 chloortablet in de dispenser toe. 
Deze chloortabletten zorgen voor een continue desinfectie van het badwater. Overdrijf nooit 
met de dosis! Controleer dagelijks het water met de voorziene test strips. 
Reinig dagelijks het water met het blauwe schepnet van insecten en ander vuil. Gebruik dit 
specifieke net niet voor andere doeleinden. Haal de dispenser altijd uit het bad bij gebruik 
van de Spa. Dit is geen speelgoed voor de kids! Meer over de chemische waarden zie 
handleiding Pag 19-20. 
 
Controle unit – warmtepomp - Elektriciteit 

 
Zie handleiding Pag 15 
Controleer regelmatig op het functioneren van de Spa want in Fr. kan de elektriciteit 
regelmatig uitvallen… Eventjes resetten op de RCD veiligheidsschakelaar… (zie handleiding 
Pag 6)  
 
Foutmeldingen 
Zie handleiding Led-codetabel Pag 16 en Problemen oplossen Pag 23 -24 
Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoud aan de Spa uit te voeren! 
 
 

We wensen u een fijne ontspannen “Spa-sessie”. 
Veel plezier en vooral veilig genieten! 
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