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VITA SPA 

Gratulerar till ert val av spabad från Vita Spa. Rätt skött kommer ert spabad att skänka er många års njutning. 

Läs noga igenom instruktionerna före installation och användning. Fyll i garantibeviset längst bak och returnera 

till Folkpool AB direkt efter mottagandet. 

Installation 

Spabadet placeras på en jämn yta av betong, marksten eller trädäck som lämnar fullt stöd åt badets hela 

bottenyta. Ytan ska vara väl dränerad så att översvämning inte kan ske. Markskiva ca 35 mm (hård foam) kan 

med fördel användas under spabadet på den iordningställda ytan. Inomhusplacering kräver våtrum, golvbrunn, 

god ventilation. Luftavfuktare rekommenderas. 

Spabadet ska vara vattenfyllt innan el slås på. 

En behörig elektriker ska utföra el-anslutningen enligt bifogad instruktion. Vita Spa ansluts till 230V 1x16A alt. 

2x16A. 2x16A rekommenderas. 

Start instruktioner  

 Rengör spabadet från eventuell smuts och skräp. 

 Skruva dit tömningsventilen och kontrollera att den håller tätt när ni fyller badet. 

 Fyll badet med en trädgårdsslang som placeras i filterbehållaren. Vid järn och mineralhaltigt vatten ska en 

tablett ur flockningskudde doseras för att undvika missfärgningar. Dosera direkt vid igångkörning före 

dosering av Spa-Klor eller Spa-Chock.  

 När vattennivån stiger kontrollera täthet vid ventilernas unionskopplingar i maskinrummet som kan behöva 

efterdras efter transporten. Kontrollera även att handtagen vid avstängningsventilerna före pump och efter 

värmare till vänster om spacentralen är helt öppna. 

 Vattennivån skall vara ca 5 cm över bräddavloppet. Markeringen som löper runt badets insida är rätt nivå. 

 När spabadet är helt fyllt kan strömmen slås på. Badet värms automatiskt upp till förinställda +35°C. 

 Starta jetpumpen och låt den gå i 10 minuter. Kontrollera dräneringspluggen och ventilernas unioner så att 

allt är tätt och efterdra muttrarna om det skulle krävas. Slå av pumpen. 

 Testa och balansera in vattnet enligt rekommenderade värden. 

 Dosera desinfektion, 1 msk/skopa Spa-Klor mitt i badet och kör pumpen i 15 minuter med locket av. 

Luftlås 

Vid nyinstallation eller återfyllning kan luftfickor uppstå i rör och pump. Provstarta pumpen några gånger och låt 

gå i ca. 10 sekunder. Om problemet kvarstår kan ni prova att föra filterpatronen upp och ner i filterbehållaren 

flera gånger i snabb takt samtidigt som pumpen är igång för att få luftfickan att släppa.  Vattennivån måste alltid 

ligga 5 cm över filtret. Om filtret sticker upp över ytan kommer luft att sugas in i systemet och kan skapa luftlås 

som ger försämrat flöde med risk för att värmepatronen brinner av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vita Spa installations anvisning. 

El anslutningen till spabadet får endast göras av behörig Elektriker eller serviceman. 

Vita Spa ansluts med 230V, 1x16A alt. 2x16A. 

1x16A. 
En tre ledare, 3x2,5m², dras från separat säkring och jordfelsbrytare till spabadet. Någonstans i direkt anslutning 

till spabadet rekommenderas att en arbetsbrytare monteras för att underlätta eventuell service och reparation av 

badet. Jorden ansluts till jorplinten längst ner i mitten på kretskortet. Förändringar kan förekomma, kontrollera 

därför instruktionerna på insidan av locket till elektronikskåpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treledaren ansluts enligt bilden. 

-Fas 1 ansluts till L1 

-Nolla ansluts till N1 

-Bygling läggs mellan L1 och L2 

-Bygling läggs mellan N1 och N2 

-Jorden ansluts till jordplinten längst ner på kretskortet eller till vänster i centralboxen. 

 

Mellan J26 och J32 sitter det en kabelbygling som kortsluter L1 och L2, denna skall sitta kvar vid 

anslutning 1x16A. 
 

 

 

 

SE KONFIGURATION SIDAN FÖR FÖRKLARINARNA AV ”SWITCHBANK A” 
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2x16A. 

En fyr ledare, 4x2,5m², dras från separat säkring och jordfelsbrytare till spabadet. Någonstans i direkt anslutning 

till spabadet rekommenderas att en arbetsbrytare monteras för att underlätta eventuell service och reparation av 

badet. Jorden ansluts till jorplinten längst ner i mitten på kretskortet. Förändringar kan förekomma, kontrollera 

därför instruktionerna på insidan av locket till elektronikskåpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fyrledaren ansluts enligt bilden. 

-Fas 1 ansluts till L1 

-Fas 2 ansluts till L2 

-Nolla ansluts till N1 

-Bygling läggs mellan N1 och N2 

-Jorden ansluts till jordplinten längst ner på kretskortet eller till vänster i centralboxen. 

 

Mellan J26 och J32 sitter det en kabelbyglin som kortsluter L1 och L2, denna tas bort vid anslutning 

2x16A. 
 

 

 

 

 

SE KONFIGURATION SIDAN FÖR FÖRKLARINARNA AV ”SWITCHBANK A” 
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Konfiguration 

Konfigurera microbytarna enligt nedan dessa är numrerade med start 

från vänster. 

 

 

 

 

 

  

OFF 

 

ON 

 

LÄGE 

O
F

F
 

↓
 

O
N

 

1 NEJ JA TEST MODE   

2 STD/ECN/SLP ENDSAT STD MODELÄGEN   

3 DDUP/LTDUP MINI KONTROLL   

4 SKALL VARA OFF EXT.FROSTG:   

5 1 HAST (SE NEDAN) 2 HAST P1 HAST   

6 60HZ 50HZ 60HZ/50HZ   

7 JET/TEMP/LT JET/LT/DOWN/UP KNAPPAR   

8 ˚F ˚C TEMP ANG.   

9 NON CIRC                     24T       . CIRC MODE   

10 2  x  16A 1  x  16A INKOPPLING SE TABELL 1 

 

 

 

NOTERA: 

Om ert bad är utrustat med 24 timmars cirkulationspump skall microbrytare 9 vara ON och nummer 5 

vara OFF. 

 

 

    

Tabell 1 
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1x16A   

2x16A   



POWERWORKS ® 167 STYRSYSTEM 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

167-seriens Powerworks™- kontroller är det bästa som finns när det gäller styrning av spabad. LCD-skärmen 

med bakgrundsbelysning visar aktuell temperatur, inställd vattentemperatur och inställningar för driftlägen. 

Varje funktion aktiveras med knappytorna på kontrollpanelen. Rör vid motsvarande knapp för att aktivera 

önskad funktion. 

 

Vid start, när spabadet försörjs med ström, fungerar kontrollerna korrekt och säkert med fabriksinställningarna. 

Spabadet är i läget Standard, har en inställd temperatur på 38 °C (100 °F) och en filtreringscykel som tar 2 

timmar.  För att kunna utnyttja styrsystemets unika egenskaper till fullo är det viktigt att känna till hur 

temperaturen ställs in, pumparna används, ljuset används, läge ställs in och filtreringscykeln ändras. 

  

Om kontrollen på ovansidan ser ut så här, 

har ditt spabad följande funktioner: 

 Inbyggd belysning 

 1 pump med två effektlägen 
 

Om kontrollen på ovansidan ser ut så här, har 

ditt spabad följande funktioner: 

 Inbyggd belysning 

 1 pump med två effektlägen 

 Champagne-luftsystem 
 

INTRIGUE 



 

Styrknappar 

Styrknapparna är de knappar som sitter på kontrollpanelen på ovansidan. De används för att programmera 

spabadets olika funktioner (tända belysningen, ställa in temperaturen etc.). Här förklaras vad knapparna betyder: 

 

Knapp Används till att: 

 

 
Temp 

• Minska temperaturen 

• Öka temperaturen 

• Byta läge 

• Ändra filtercykelns tidslängd 

 

 
Ljus 

• Tända eller släcka spabadets belysning 

• Byta läge 

 

 
Jets 

• Aktivera massagepump 

• Ställa in tid för filtercykler 

 

 
Luft 

• Aktivera champagne-luftsystem 

 

 

 

Temperatur 

Högsta temperatur som kan ställas in är 40 °C (104 °F) och lägsta möjliga är 26 °C (80 °F). Aktuell 

vattentemperatur visas på skärmen. Om pumpen inte varit igång visas istället två streck. Om streck visas måste 

du först starta pumpen genom att trycka på knappen PUMP 1. Vänta tills vattentemperaturen visas (det tar 

ungefär 2 minuter). 

 

Spabadets inställda temperatur kan enkelt ökas eller minskas när som helst med knappen ”TEMP”. Tryck på 

knappen ”TEMP” så visas inställd temperatur i LCD-fönstret. Nästa gång du rör vid ”TEMP” ökas eller 

minskas den inställda temperaturen med 0,5 °C (1 °F). Om du vill öka temperaturen och skärmen anger att 

temperaturen ökats med 0,5 °C (1 °F) fortsätter du att trycka på knappen ”TEMP” tills önskad temperatur nåtts.  

 

Om du vill minska den inställda temperaturen och LCD-skärmen anger att temperaturen ökar, AVBRYT. Vänta 

i några sekunder tills det verkliga temperaturen visas. Tryck sedan på knappen ”TEMP” igen. Den inställda 

temperaturen visas. Tryck på den igen så minskas den inställda temperaturen med 0,5 °C (1 °F). Fortsätt att 

trycka på knappen ”TEMP” tills önskad inställd temperatur nåtts. 

 

Om spabadet är i läget Standard eller i en filtreringscykel och den inställda temperaturen ökas kan det hända att 

värmaren aktiveras. Om den inställda temperaturen minskas stängs värmaren av. När värmaren är igång är 

lysdioden under ikonen ”HEAT” tänd. 

 

Pump 1 

Rör vid knappen ”JETS” för att aktivera primärfiltreringspumpen. Strålarna ställs in enligt följande: 

 

1 tryck = Lågintensiva massagestrålar 

 

2 tryck = Högintensiva massagestrålar 

 

3 tryck = Av 

 

När Pump 1 körs med låg effekt finns en tidsinställning som gör att den stängs av efter två timmars drift. När 

Pump 1 körs med hög effekt finns en tidsinställning som gör att den stängs av efter 30 minuters drift. 



 

OBS! Vid standardkonfigurering körs pump 1 automatiskt med låg effekt varje gång spabadet kräver en 

filtreringscykel eller uppvärmning. När denna automatiska aktivering sker kan Pump 1 inte stängas av 

från låg effekt. Alla andra styrfunktioner kan dock aktiveras. 
 

DRIFTLÄGEN: 

I standardkonfigureringen (alternativ UTAN cirkulationspump) kan spabadet ställas in på lägena Standard, 

Economy och Sleep. Växla mellan dem genom att röra vid knappen ”TEMP” och sedan knappen ”LJUS”. Om 

spabadet är i läget Standard aktiveras Pump 1 med låg effekt och värmaren automatiskt så att vattnets inställda 

temperatur bibehålls. Pumpens cirkulation körs i ungefär två minuter flera gånger under dagen för att prova 

vattentemperaturen. Om spabadet är i läget Economy körs värmaren ENDAST under filtreringscykler. Om 

spabadet är i läget Sleep värms det upp till inom 11 °C (20 °F) från den inställda temperaturen endast under 

filtreringscykler. Pumpen körs antingen under en normal filtreringscykel, eller så aktiveras värmaren och 

pumpen när temperaturen i värmarens hölje sjunker under 7,2 °C (45 °F). Det valda läget visas i 

kontrollpanelens LCD-fönster. När läget Standard är aktivt visas bokstäverna ”ST” snabbt, och därefter 

vattentemperaturen. När läget Economy är aktivt visas bokstäverna ”EC” och vattentemperaturen växelvis. När 

läget Sleep är aktivt visas bokstäverna ”SL” och vattentemperaturen växelvis. 

 

Ställa in tid och filtreringscykler 

Du kan avgöra när filtreringscyklerna ska starta och även bestämma hur länge de ska pågå. 

 

Förinställda filtreringscykler. Spabadets styrsystem har två filtreringscykler. Den första filtreringscykeln 

startas 6 minuter efter det att spabadets strömförsörjning kopplas till. Den andra filtreringscykeln startas 12 

timmar senare. Filtreringscykler är förinställda att pågå i två timmar. 

 

Obs! För att spabadet ska kunna rengöras och underhållas korrekt rekommenderas en total filtreringstid 

på åtminstone 4 timmar per dag. Om en ozongenerator installeras rekommenderas 6 timmar. 
 

Ändra starttid för filtreringscykler 

Filtreringscykelns start- och sluttid börjar 6 minuter efter det att spabadets inställda tid bestämts. Den inställda 

tiden baseras på vid vilket klockslag spabadet kopplas till. Inställd tid kan endast ändras genom att 

strömförsörjningen till spabadet kopplas ur och sedan ansluts igen vid önskad starttid. Om du till exempel vill att 

filtreringscykeln ska börja kl 21.00 slår du av spabadets strömbrytare och slår på den igen kl 20.54 (tänk på 

väntetiden på 6 minuter). Cykeln kommer då att starta kl 21.00 och upprepa starten kl 9.00. Varje cykel pågår i 

det angivna antalet timmar. 

 

Ändra tidslängd för filtreringscykler 

Tidslängden för en filtercykel kan ställas in i steg om 2, 4, 6, 8 timmar eller kontinuerligt. En cykel på 2 timmar 

slutförs till exempel en gång per 12 timmar, vilket ger 4 timmar per dag. Hur lång tid som krävs för att filtrera 

ditt spabad beror på användning och omgivningsförhållanden. Du måste programmera dina filtreringscykler 

utifrån din personliga användning. För att ändra tidslängd för filtreringscyklerna rör du vid knappen ”TEMP” 

och sedan vid knappen ”JETS”. Rör vid knappen ”TEMP” för att justera cykelns tidslängd till önskad 

inställning. Varje gång du tryckt kommer cykelns tidslängd att visas i LCD-fönstret enligt följande: 

 

F2 2 timmar för varje cykel, 4 timmar per dag 

 

F4 4 timmar för varje cykel, 8 timmar per dag 

 

F6 6 timmar för varje cykel, 12 timmar per dag 

 

F8 8 timmar för varje cykel, 16 timmar per dag 

 

FC Kontinuerlig filtrering, 24 timmar per dag 

 

För att avsluta inställningen av filtrering trycker du på ”JETS”. LCD-fönstret visar aktuell vattentemperatur. 

Om tidslängden ändras medan spabadet är i en filtreringscykel verkställs ändringen omedelbart. Om ändringen 

görs när ingen filtreringscykel pågår verkställs den när nästa planerade cykel startar. 

 

 

 

 



OBS! När ingen strömförsörjning finns till spabadet (frånkoppling, strömavbrott eller liknande) kan 

kontrollerna återgå till fabriksinställningarna. Då kan justeringar av inställd temperatur eller tidslängd 

för filtreringscykler behöva programmeras om. 

 

Ljus 

Tryck på knappen ”LJUS” för att tända och släcka all belysning. Lamporna släcks automatiskt efter 4 timmars 

drift. 

 

Automatisk tidsavstängning 

Ditt Vita Spa har en automatisk tidsinställd avstängningsfunktion som skyddar både utrustningen och 

användaren. För att minska den onödiga användningen av pumpar och belysning stänger denna funktion av 

utvalda komponenter automatiskt. 
 

Komponent Läge Stängs av efter… 

Fläkt  30 minuter 

Pump 1 Låg 2 timmar 

Pump 1 Hög 30 minuter 

Pump 2 Hög/Låg 30 minuter 

Cirkulationspump  Aldrig 

Belysning  4 timmar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meddelanden på displayen 
 
Meddelande  Betydelse      Åtgärd 
 

Tom display.        Kontrollpanelen kommer att 

Badet är spänningslöst.     vara ur funktion tills spänningen 

      slås på igen. 

 

 

  Displayen visar ingen     Temperaturen visas efter att pumpen  

  temperatur.      varit i gång i 2 minuter. 

 

 

  Överhettning – Spabadet har     KLIV INTE I BADET.  

  Stängt av sig själv, en av      Ta av termolocket och kyl ner badet. 

givarna har mätt upp 48°C     Återstarta efter kylning genom att 

vid värmaren      trycka på valfri knapp. 

 

 

  Överhettning – Spabadet har     KLIV INTE I VATTNET 

  stängt av sig själv, en av     Ta av termolocket och kyl ner  

  givarna har mätt upp 43°C      vattnet. När temp. Sjunkit under  

  i vattnet.     42°C startar  badet automatiskt. 

 

 

ICE – möjlig frysrisk. Ingen åtgärd, pumparna kommer                                     

automatiskt att starta. 

 

 

  Spabadet stänger av sig själv.     Om felet ej försvinner, kontakta din 

  Givaren som är kopplad till     återförsäljare för service. Kan  

  kontakt för sensor ”A”      uppstå vid ”HH”. 

  fungerar ej. 

 

 

  Spabadet stänger av sig själv.     Om felet ej försvinner, kontakta din 

  Givaren som är kopplad till     återförsäljare för service. Kan  

  kontakt för sensor ”B”      uppstå vid ”HH”. 

  fungerar ej. 

  

 

  Om meddelande blinkar med     Om felet ej försvinner, kontakta din 

  temperaturen kan felet vara      återförsäljare för service. 

  tillfälligt. Om bara ”Sn”  

blinkar stänger badet av sig själv. 

 

 

  En stor skillnad på temp.      Kontrollera vattennivån, fyll på om 

  Givarna har mätts upp. Kan      nödvändigt. Om vattennivån  

orsakas flödesfel. stämmer, kontroller att det inte är     luft i 

pumparna och att filtrena inte är igensatta. 

 

 

  Dåligt flöde, visas efter femte     Samma som för ”HL”. Tryck på  

”HL” meddelandet inom ett     valfri knapp för att återställa värmar  

dygn. Värmaren stängs av men     funktionen. 

övriga funktioner fortsätter 

fungera. 

    -- 

  HH 

  OH 

   IC 

   SA 

      Sb 

   Sn 

   HL 

   LF 

  



Meddelande  Betydelse      Åtgärd 
 

  Otillräckligt med vatten i badet     Kontrollera vattennivån, fyll på om 

  eller luft i värmaren. Badet     nödvändigt. Om vattennivån  

stängs av i 15 minuter.  stämmer kontroller att det inte är     luft i 

pumparna och att filtrena inte är igensatta. 

Tryck på valfri knapp för att återställa eller 

vänta 15 minuter. Om felet ej försvinner, 

kontakta din återförsäljare för service. 

 

 

  Otillräckligt med vatten i badet     Samma som för ”dr”. Tryck på  

  eller luft i värmaren. Visas efter     valfri  knapp för att återställa. 

  tredje ”dr” meddelandet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smyguppvärmning:  
Detta spabad är välisolerat och tillverkad för att ta till vara den värme som alstras av utrustningen 
och återföra värmen till spavattnet. Under varma perioder eller vid inomhusinstallation eller om 
anläggningen körts under lång tid kan ”smyguppvärmning” uppstå.  
Smyguppvärmning innebär att den faktiska vattentemperaturen blir högre än den inställda 
temperaturen.  
Smyguppvärmning uppstår endast i välisolerade varma bad. Det är inte ett tecken på att något är fel 
med spabadet eller dess komponenter.  
För att minska ”smyguppvärmning” kan du göra följande:  
 

 Ventilera badet genom att lägga en distans under locket (effektivast) 

 Tillse att filtercykel är inställd på F2  

 Öppna alla luftventiler  

 Ställ in filtrercyklerna så att de körs under svalare tid på dygnet ex. vis 07.00 och 19.00 
 

Kontakta närmaste Folkpool återförsäljare för ytterligare rådgivning 
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Jet munstycken 
Flera massage munstycken kan justeras i styrka genom att vrida kransen runt dem så att de öppnar och stänger 

flödet.  Dessutom kan luftinblandningen justeras steglöst genom kontrollvred på kanten av spabadet för hårdare 

eller mjukare massage. 

Övriga massage munstycken 

Övriga munstycken är fasta eller steglöst ställbara genom att man vrider dom med- eller moturs. 

Luftkontroll 

Vred för luftkontroll sitter placerade intill kontrollpanelen och på kanten av spabadet. Med dem regleras 

luftinblandningen till massagemunstyckena. Vrid moturs mot ”Max” för maximal luftinblandning och hårdast 

massageeffekt. Vrid medurs mot ”Min” för att minska och stänga luftinblandningen för mjukare massage. När 

badet inte används ska luftkontrollen alltid ställas i läge ”Min” dvs. ingen luftinblandning. Det ger bättre 

driftsekonomi och bättre vattenbalans. 

Ozongenerator 

Om ert spa är försett med ozonrening erhålls en extra desinficering av vattnet. Endast ozonrening räcker dock 

inte för att erhålla nödvändig desinficering. Under filtreringen startar ozongeneratorn och genom ett speciellt 

jetmunstycke skapas ett undertryck så att ozongasen sugs från ozonatorn och blandas med vattnet som 

desinficeras. Ozongasen har kort livslängd i vattnet och neutraliseras till vanligt syre efter en stund. Mängden 

ozon som blandas i vattnet är i princip ofarligt men en funktion stänger av ozonatorn 1 timme om jetpumpen 

startas manuellt. 

DEL CD-ozongenerator har en drifttid  på ca. 9.000tim. 2-3 år beroende på filtreringstid. 

Ozongas direkt från ozongeneratorn är skadlig att andas in. 

Tömning och vattenbyte 

Vid normal användning måste vattnet bytas var 3-4:e månad. Det kan behövas göras oftare. Före tömning ska 

strömmen brytas. Anslut en trädgårdsslang till tömningsventilen som sitter i maskinrummet. och öppna ventilen. 

Om inte klor doserats på några dagar kan vattnet användas att vattna trädgården med (kontrollera halten med 

test-strips). Allt vatten försvinner inte vid tömning utan det sista måste avlägsnas med våtdammsugare eller hink 

och trasa. Återfyll spabadet direkt efter tömning, (se startinstruktion sid. 1). 

Spabadet får inte lämnas öppet i starkt solsken utan lock. De höga temperaturer som kan uppstå  kan skada 

materialet. Garantin gäller inte för den typen av skador. 

Avstängning under vintern 

Spabadet är byggt för att användas utomhus vintertid. Vid vattenbyte vintertid är det viktigt att återfylla nytt 

vatten direkt efter tömning. Undvik vattenbyte vid sträng kyla. Vi rekommenderar inte att det töms och 

vinterstängs. Det är alltid förenat med en viss risk då det är svårt att dränera ut spabadets omfattande rörsystem 

fullständigt. Om ni önskar stänga ert spa inför vintern ska en kraftig våtdammsugare användas för att få bort allt 

vatten från rörsystemet för att undvika frysskador. Placera dammsugarens sugmunstycke över varje jet 15 

sekunder, Whirlpool jet ska vridas fram och tillbaka över alla positioner när detta görs. Tag bort filterpatronen 

och gör samma där. I maskinrummet ska dammsugaren även användas för att få bort vatten vid dykröret för 

sensorn som är placerad i väggen bakom filterbehållaren. Dela unionerna i båda ändarna på värmaren och 

jetpumpen och lämna dem öppna. Se till att hela systemet är tömt. Plocka bort pumpen och förvara i varmbonat 

utrymme. Frysskador pga. felaktig vinterstängning omfattas inte av garantin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termolock 

Låt alltid termolocket sitta monterat på ert spabad. Om spabadet står utsatt för vind kan extra förstärkning som 

håller locket behöva arrangeras.  Speciella ”Storm-Straps” kan beställas från er återförsäljare. Rengör 

termolocket från skräp med jämna mellanrum. Använd tvållösning och skölj sedan av ordentligt. Behandla gärna 

locket med 303 Vinyltvätt som ger ett gott UV-skydd åt locket. 

Termolocket håller belastningen för ett barn men det får under inga omständigheter användas som lekplats att stå 

på. Termolocket ska vara av när kemikalier doseras och lämnas öppet 15 minuter med pumpen på. Annars kan 

den mängd klorgas som bildas under locket försvaga materialet i termolocket i förtid. Om tätskiktet för 

isolerskivorna skadas kan de ta åt sig fukt och bli tungt. Termolocket är ganska otympligt, var försiktig när ni 

hanterar det av och på. Släpa det inte mot marken så att sömmar och material skadas. Dessa skador omfattas inte 

av garantin. Det finns praktiska lock-lyftare att montera. Kontakta er återförsäljare för mer information. 

Filterpatron 

Filterpatronen sitter lätt åtkomlig under korgen som vrids bort och lossas. Den lyfts bara rakt upp. När 

filterpatronen plockas bort ska pumpen vara avstängd. Kontrollera noga att inga föremål åker ner i utsuget. De 

kan fastna och skada pumpen samt stoppa flödet. 

Filtret ska rengöras ungefär varannan vecka. Använd en trädgårdsslang med ett reglerbart munstycke för hårdare 

stråle (ej högtryckstvätt som kan skada filtermaterialet). Spola först bort alla partiklar och skräp som fastnat 

mellan vecken. För strålen uppifrån och ner över hela patronen. Varannan gång ska filtret tvättas med Spa-

Filtertvätt. Ett starkt fettlösande tvättmedel som rengör filtret ordentligt. Efter renspolning med slang ställs 

patronen i en hink med varmt vatten. Dosera 2-4 msk Filtertvätt, beroende på hur nersmutsad patronen är, snurra 

runt patronen och låt den sedan stå ca 10 minuter. Skölj patronen noga innan den sätts tillbaks. Om det är 

tvättmedel kvar kommer spabadet att löddra. Det är praktiskt att köpa till en extra patron och ha att skifta mellan. 

Räkna med att byta ut filterpatronen efter ett år. 

DuraMAXX™ panel 

DuraMAXX™ är en patenterad och i det närmaste underhållsfri panel som vid behov bara behöver tvättas, detta 

görs med vatten och lämpligt rengöringsmedel. 

 

Säkringar och jordfelsbrytare 

Maskinenheten i spabadet misstänks ibland för att få jordfelsbrytare att lösa ut. Felaktigt installerade 

jordfelsbrytare löser ut så snart de slås på. Innan maskinenheten inspekteras ska elanslutning och säkringar 

kontrolleras av elinstallatören. Finner man inget fel kan följande kontrolleras av elektrikern. 

1. Kontrollera att inkopplingen i spa-centralen är utförd enl. schemat på insidan av centralens lock. 

2. Kontrollera att inga anslutningar är lösa och dåligt anslutna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vattenkemi 

Viktiga värden för ert spa-vatten. 

 pH-värde 7,2-7,6 

 Alkalinitet 120-160 ppm 

 Kalkhårdhet 200 – 300 ppm (högre halt kan accepteras). 

 Järn och mineralhaltigt vatten måste flockas före dosering av Spa-Klor. 

Desinfektion 

 Spa-Klor 1-3 ppm Swimmingpool-klor får ej användas (starkare och ej pH-neutralt). 

 Spa-Chock kan endast mätas direkt efter dosering. Doseras enl. nedan. 

 

Testa ert vatten med test-strips och läs av mot färgskalan. Vattnets pH är viktigast och ska vara mellan 7,2 –7,6. 

Felaktigt pH-värde kan skada material i spabadet. Kontrollera först vattnets alkalinitet som ska vara ca 120 ppm 

(dvs. högre än angivet 80-120 ppm på test-setet). Detta värde avgör hur lätt vattnets pH-värde påverkas. Vid för 

låg alkalinitet <80 ppm förändrar sig pH-värdet lätt och vattnet blir svårskött. Vid för hög alkalinitet >160 ppm 

är det svårt att justera pH. Alkaliniteten ska alltid vara lägre än kalkhalten. När alkaliniteten är bra kontrolleras 

pH och justeras upp eller ner vid behov. Överdosera inte och använd inte mer än 2 tsk (10 gram) pH-justering 

per 1000 liter vatten. Bra kalkhalt ligger på ca 250 ppm. Justera upp kalkhårdheten vid behov med ”Höj Kalk”. 

Sänkning av kalkhårdhet kan endast göras genom att ersätta påfyllt vatten med avhärdat vatten. När dessa 

grundparametrar ligger rätt ska vattnet desinficeras.  

Starta alltid pumparna (>15 min) och vik undan termolocket vid dosering av kemikalier. Starta alla pumpar och 

dosera kemikalier mitt i badet. Var försiktig, akta ögon och spill ej utanför vattnet. Akta även träpanelen och 

kläder. Låt locket stå öppet minst 15 minuter efter klor har doserats. 

Om enbart Spa-Klor (snabblösligt pulver) används bör en halt på 1-3 ppm upprätthållas och testas med test-set 

minst 2 ggr/vecka. Testa alltid vattnet före dosering. Vid bad förbrukas kloret som måste återdoseras. Generellt 

doseras ca 2 msk (30 gram)/1000 lit/vecka samt dosering vid bad ca 1 tsk (5 gram)/1-2 badande/timme. Klorlukt 

beror på kloraminer (bundet klor) dosera ca 3 msk Spa-Chock. Det oxiderar bort kloraminerna och frigör den 

bundna kloren. 

Används Spa-Chock aktivt syre (snabblösligt pulver) doseras ca 3 msk (45 gram)/1000 lit 1-2 ggr/vecka samt 1-

2 msk vid bad.  

Det vi rekommenderar är en kombination av Spa-Klor och Spa-Chock. Använd i huvudsak Spa-Klor enl. ovan 

och tilläggs dosera Spa-Chock vid behov. 

Övriga kemikalier 

Foam Remover (skumreducering) används om vattnet skummar och löddrar (använd aldrig tvål och badskum i 

ert spa). Duscha före bad så minskar risken för skumbildning och mindre kemikalier förbrukas.  

Super Flock binder Järn och mineraler i vattnet, eliminerar risk för järnutfällning. Vid mycket järnhaltigt vatten, 

klipp upp kudden och lägg i en tablett. OBS!! Inte hela kudden. 

Sequestrant (Anti Metall), eliminerar risk för missfärgning av järn och mineraler. Dosera ca 1 dl vid uppstart 

och nypåfyllning före desinficering. Alternativt kan flockkudde  (Super Flock) för swimmingpool kan användas.  

  



Garanti 

För att den utökade garantin enligt nedan ska gälla krävs att du gör en garantiregistrering på ditt spa bad till 

Folkpool AB. Detta görs på en garantisedel som du hittar i din användarmanual. Manualen får du när du köper 

ditt bad. Annars har du enbart 6 månaders garanti och 3års reklamationsrätt. Den utökade garantin avser 

material, ej arbete. 

Shell 5 år 

För plastmaterial på både 300, 700 modellerna gäller 5 års garanti mot sprickor och delaminering som uppstått 

utan yttre åverkan. 

Maskinutrustning och rörsystem 

 2 år på 300 mod och 5 år på 700 mod 

För centralkortet, kontrollpanel, värmare och pump gäller 2 års garanti mot defekter i material och tillverkning 

för 300 modellen och 5år för 700 modellerna . För rördragning och kopplingar gäller garanti mot läckage som 

uppstår pga. material- eller tillverkningsfel. 

Övrigt 

För termolocket gäller 1års garanti för defekter som uppstår pga. material- och tillverkningsfel. För 

isolerskivorna gäller 1års garanti. Se separat garantisedel som följer med termolocket. 

För ozon generatorn gäller 2 års garanti mot material- och tillverkningsfel. 

För plastpanelen gäller garantin vid leveransmottagningen. Transportskador omfattas ej, de ska anmälas av 

mottagaren omgående till transportbolaget.  

Villkor 

Garantin gäller från leveransdagen för ursprungsägaren mot registrerad garantisedel. Vid åberopande av garanti 

ska kvitto bifogas. Garanti gäller inte vid misskötsel, felaktig elanslutning eller spänningstoppar. Ej heller 

felaktig vattenbalans eller om badet stått tomt och öppet i starkt solsken utan lock. Garantin gäller reparation 

eller byte av defekt material. Garantin omfattar inte följdkostnader eller merkostnader som uppstått pga. 

installation som försvårar reparationen. Nedsänkt bad skall lyftas upp eller frigöras så att reparation går att 

utföra. För ej godkänd reklamation debiteras kostnad för reparation. 


