VITA SPA

ANVÄNDARMANUAL 2014
MXG514SZ / MXBP21 SYSTEM
Grand, Envie, Monarque & Prestige.
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Gratulerar till ert val av spabad från Vita Spa. Vid rätt skötsel kommer ert spabad att skänka er många
års njutning. Läs noga igenom instruktionerna före installation och användning. Felaktig installation
och skötsel innebär att garantier inte gäller.
Fyll i garantibeviset längst bak och returnera till Folkpool AB direkt efter mottagandet.

Spara och notera viktiga uppgifter om ert spabad
Spara kvitto/faktura
Inköpsdatum enl. kvitto/faktura………………………………………………………….................................
Spamodell……………………………………………………………………………………………………………………………
Färg på skal………………………………………….. Färg på panel..…………………………………………………….
Serienummer…………………..………………………………………………………….........................................
Termolock serienummer:
Etikett sitter på termolocket. Klipp ut och häfta fast här.

Återförsäljare
Namn …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adress…………….……………………………………………………………………………………………………………………
Postnr…………………………………………..postadress………….…………………………………………………………
Telefon……………………….…………………………….………………………………...........................................
E-post……………………….…………………………….……………………………….............................................

Elektriker
Namn …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………….…………………………….………………………………...........................................
E-post……………………….…………………………….……………………………….............................................
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Installation: Spabadet placeras på en jämn yta av packad bergkross, betong, marksten eller trädäck
som lämnar fullt stöd åt badets hela bottenyta.
Tillse att trädäcket klarar badets belastning om ca 500 kg/m2.
Ytan ska vara i våg och väl dränerad så att översvämning inte kan ske.
Markskiva av polystyren (XPS) kan med fördel användas under spabadet på den iordningställda ytan.
Det ger extra skydd och isolering.
Vid nedfälld installation/inbyggnad i trädäck rekommenderas att lyftstroppar placeras under badet
och lämnas kvar så att badet lättare kan lyftas vid framtida behov. Lyftstroppar för detta kan köpas
hos er återförsäljare. Vid inbyggnad i trädäck måste maskinrummet göras åtkomligt genom att göra
en löstagbar lucka i trädäcket framför maskinrummet.
Inomhusplacering kräver våtrum, golvbrunn, god ventilation. Luftavfuktare rekommenderas.
 Spabadet ska vara vattenfyllt innan el slås på.
 En behörig elektriker ska utföra elanslutningen enligt bifogad instruktion.
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.
El anslutningen till spabadet får endast göras av behörig Elektriker eller utbildad serviceman.
Installera alltid en separat jordfelsbrytare för spabadet
En rekommendation: Det kan hända att åskoväder leder till skador på elektrisk utrustning i huset och
till det hör även ett spabad. Även om det inte går att skydda sig helt mot skador orsakade av åska så
är det en bra investering att installera ett bra skydd, så kallat inledningsskydd för inkommande el och
teleledning. Om ni inte har detta så kan det vara ett bra tillfälle att låta installera när spabadet ska
installeras.
OBS! Det finns två olika spacentraler (spapack) till VITA SPA.
Balboa MXG514SZ se sid 6 - 7
Balboa MXBP21 se sid 8 – 9
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BALBOA MXG514SZ: 2x16A.
En fyra 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
jordplinten från insidan av spapacket genom det
förmarkerade hålet. (Se nedan).

MXG514SZ

Förändringar kan förekomma, kontrollera därför instruktionerna på insidan av locket till elektronikskåpet.

Från fabriken finns en vit
kabelbygling mellan J26 och
J32 som kortsluter L1 och L2,
denna tas bort vid anslutning
2x16A.

OBS! Kontrollera att
Fyrledaren ansluts enligt:
inställningarna är rätt enligt
 Fas 1 ansluts till L1
konfigurationsbeskrivningen.
 Fas 2 ansluts till L2
Se sidan 7.
 Nolla ansluts till N1
 Kabelbygling läggs mellan N1 och N2
 Jorden ansluts till jordplinten till vänster av centralboxen (Se nedan)

Dra ut jordkabeln genom hålet och koppla till jordplinten på utsidan av centralboxen.
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Konfiguration
Längst ner på kretskortet finns en rad med mikrobrytare, dessa skall vara inställda enligt
tabellen nedan med numrering från vänster.

2 x 16A

Ja

N/A

Finns

N/A

2
Hast 50Hz

OFF

Nej

2x
16A

Finns EJ

AV

1 Hast

Ext. Frostg.

P1 Hast.

10

Finns

˚C

Finns

2x
16A

60Hz

Finns
EJ

˚F

Finns
EJ

N/A

Inkoppling

ON

Pump 2

9

Cirkpump

4

Inkoppling

8

Temp Ang.

3

Test Mode

7

Pump 3

2

LÄGE

5

50Hz/60Hz

1

6

OBS! De flesta microbrytare är fabriksinställda RÖR INTE.
 Glöm inte att ställa om microbrytaren 2 & 10.
 Glöm inte hur kabelbyglingen ska vara.

Beroende på
spa modellen.
RÖR INTE
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BALBOA MXBP21: 3x16A.
En fem ledare, 5x2,5m², 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
jordplinten från insidan av spapacket genom det för
markerade hålet. (Se nedan).

MXBP21

Förändringar kan förekomma, kontrollera därför instruktionerna på insidan av locket till elektronikskåpet.

De svarta kabelbyglingarna
måste byglars om mellan (J60
& J77) och (J41 & J78) dessa
kopplas pump 2 till fas 3 vid
anslutning 3x16A.

J60 J41

De svarta kabelbyglingarna
mellan (J51 & J88) och (J52 & J62)
som kortsluter L1 och L2, dessa
måste tas bort vid anslutning
3x16A.

L1
N
L2
L3
J77

J78

OBS! Alla VITA
kabelbyglingar
MÅSTE vara kvar.

Fyrledaren ansluts enligt:
 Fas 1 ansluts till L1
Se sidan 9 för jumper
 Fas 2 ansluts till L2
inställningarna.
 Fas 3 ansluts till L3
 Nolla ansluts till N1
 Jorden ansluts till jordplinten till vänster av centralboxen. (Se nedan)

Dra ut jordkabeln genom hålet och koppla till jordplinten på utsidan av centralboxen.
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Konfiguration
Längst ner på kretskortet finns en rad med mikrobrytare, dessa skall vara inställda enligt
tabellen nedan med numrering från vänster.

3 x 16A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ON

Ja

N/A

3x
16A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

OFF

Nej

AV

N/A

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

LÄGE

Test Mode

N/A

El
inkoppling

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

OBS!
 Glöm inte att ställa in microbrytaren 3.
 Glöm inte hur kabelbyglingarna ska vara.
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POWERWORKS ® 504 STYRSYSTEM

MXG514SZ

Monarque, Prestige, Envie, & Grand

Om kontrollen på ovansidan
ser ut så här, har ditt spabad
följande funktioner:
• Inbyggd belysning
• 1 pump med två effektlägen
• 1 pump med ett effektläge

Powerworks™ 504-seriens
kontrollsystem är det bästa som finns
när det gäller styrning av spabad. LCDskärmen med bakgrundsbelysning visar
aktuell vattentemperatur, inställd
vattentemperatur och inställningar för
driftlägen.
Varje funktion i systemet aktiveras med
en knapp på kontrollpanelen. Tryck på
motsvarande knapp för att aktivera
önskad funktion.
Vid start, när spabadet försörjs med
ström, fungerar kontrollerna korrekt och
säkert med fabriksinställningarna. När
spabadet är i Standardläge, har den
inställd temperatur på 38 °C 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.

Obs! I händelse av strömavbrott eller
störningar kan inställningarna i 504seriens styrsystem komma att
återställas. Om inställningar går
förlorade programmerar du om dem
enligt anvisningarna i denna manual.
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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:
Pad

Upp

Use
• Öka temperaturen
• Ändra tidsinställningar
• Används i omväxlande
programsekvenser

Ner

• Minska temperaturen
• Ändra tidsinställningar
• Används i omväxlande
programsekvenser

Temperatur
Högsta temperatur som kan ställas in är
40°C och lägsta möjliga är 26°C. 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 JETS
1. Vänta tills vattentemperaturen visas (det
tar ungefär 2 minuter).
Spabadets inställda temperatur kan enkelt
ökas eller minskas när som helst med
knapparna UPP eller NER. När du tryck på
någon av dessa knappar visas den inställda
temperaturen på LCD-skärmen. Varje gång
du rör vid knappen igen ökas eller minskas
temperaturen med 0,5 °C (1 °F). Efter 3
sekunder visar LCD-skärmen automatiskt
vattentemperaturen eller streck. Om
spabadet är i läget Standard eller i en
filtreringscykel och den inställda
temperaturen ändras kan det hända att
värmaren aktiveras. När värmaren är igång
visas uppvärmningsikonen på LCD-skärmen.

• Byta läge
Prog
• Tända eller släcka
spabadets belysning

Obs! Spabad med 230 V som är kopplade
med tillvalet för låg ström värms inte upp
när Pump 1 går med hög effekt eller när
Pump 2 är igång.

Ljus

Jets 1

• Aktivera
primärfiltreringspumpen
• Används i omväxlande
programsekvenser

JETS 1
Rör vid knappen JETS 1 för att aktivera
primärfiltreringspumpen. Strålarna ställs in
enligt följande:
1 tryck = Lågintensiva strålar
2 tryck = Högintensiva strålar
3 tryck = Av

• Aktivera massagepumpen
Jets 2

JETS 2
Rör vid knappen JETS 2 för att aktivera
massagepumpen. Strålarna ställs in enligt
följande:
1 tryck = Högintensiva strålar
2 tryck = Av
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När Pump 1 körs med låg effekt finns en
tidsinställning som gör att den stängs av
efter 4 timmars drift. När Pump 1 körs
med hög effekt och när Pump 2 körs med
hög effekt finns en tidsinställning som gör
att de stängs av efter 15 minuters drift.
OBS! (pumpsystem UTAN cirkulation):
Pump 1 körs med låg effekt när fläkten
eller någon annan pump är igång. I
STANDARD-läget aktiveras den också i
minst 2 minuter var 30:e minut för att
känna av spabadets vattentemperatur,
och fortsätter sedan vid behov att vara
tillkopplad för att värma upp till den
inställda temperaturen.
När denna automatiska aktivering sker
kan Pump 1 inte stängas av från
lågeffektläget. Alla andra styrfunktioner
kan dock aktiveras.
Ljus
Rör vid knappen LJUS för att tända och
släcka all belysning. Lamporna släcks
automatiskt efter 4 timmars drift.
Driftlägen
Ditt Vita Spa har tre huvudsakliga
driftlägen.
I läget Standard hålls vattnet på den
temperatur som ställts in. Observera att
den senast uppmätta temperatur i
spabadet som visas endast är aktuell om
pumpen har varit igång i minst 2 minuter.
Ikonen STD visas snabbt på LCD-skärmen
när detta läge är valt.
I läget Economy värms vattnet ENDAST
upp till den önskade temperatur som
ställts in under filtreringscykler. Ikonen
ECN visas på LCD-skärmen när detta läge
är valt.
I läget Sleep värms spabadet upp till inom
10 °C från den inställda temperaturen
endast under filtreringscykler. Ikonen SLP
visas på LCD-skärmen när detta läge är
valt.

Byta läge
För att byta driftläge trycker du på
knapparna UPP eller NER och sedan på
PROG.
Driftläget blinkar på LCD-skärmen. Tryck
på knappen NER för att bläddra till önskat
läge.
Tid och filtreringscykler
Styrsystemet i ditt spabad har
konstruerats för att fungera korrekt och
säkert vid 38 °C när elkablarna anslutits
och rätt jordanslutning gjorts. För att
kunna utnyttja de unika egenskaperna hos
ditt nya spabad till fullo bör du först ställa
in tiden och bestämma vilka
filtreringscykler som ska användas.
Förinställda Filtreringscykler
Spabadets styrsystem har två
filtreringscykler. Den första
filtreringscykeln startas 6 minuter efter
det att spabadets strömförsörjning
kopplas till. Den andra filtreringscykeln
börjar 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 vilket klockslag spabadet kopplas in.
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 eller kopplar
ur spabadet och kopplar in det 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.
12

Upprätted 2010-06-04
Reviderad 2014-05-23

©Folkpool AB
VITA SPA

VITA SPA

OBS! Varje gång en filtreringscykel startas
aktiveras all utrustning i högst 5 minuter
för att rena vattnet i rören och säkerställa
att fullständig filtrering sker.

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
filtreringscykler trycker du på knappen
UPP eller NER och rör sedan vid JETS 1.
Tryck på knappen UPP eller NER för att
justera cykelns tidslängd till önskad
inställning. Varje gång du tryckt kommer
cykelns tidslängd att visas i LCD-fönstret
enligt följande:
FIL2 = 2 timmar för varje cykel, 4 timmar
per dag
FIL4 =4 timmar för varje cykel, 8 timmar
per dag
FIL6 = 6 timmar för varje cykel, 12
timmar per dag
FIL8 =8 timmar för varje cykel, 16 timmar
per dag
FILC = Kontinuerlig filtrering, 24 timmar
per dag

Rengöringscykel
Efter perioder då spabadet använts
intensivt rekommenderas att du startar
PUMP 1 under en rengöringscykel på 4
timmar.

Automatisk tidsavstängning
Ditt Vita Spa har en automatisk tidsinställd
avstängningsfunktion som skyddar både
utrustningen och användaren. För din
säkerhet, och för att minska den onödiga
användningen av pumpar och belysning
stänger denna funktion av utvalda
komponenter automatiskt, enligt följande:
Komponent
Pump 1
Pump 1
Pump 2
Ljus

Läge
Låg
Hög
Hög

Stängs av efter…
4 timmar
15 minuter
15 minuter
4 timmar

För att avsluta inställningen av filtrering
trycker du på JETS 1.
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.
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TP600 CONTROL PANEL

NOTE: The look of your topside control panel design and buttons will vary according to brand
and features available on your spa. See table below for pictures and explanation of TP600
Control Panel button functions.

Button

MAIN MENUS
NAVIGATION
Navigating the entire menu structure is
done with 3 buttons on the control panel:
Temperature Up, Temperature Down and
Light buttons.
Panels have separate WARM (Up) and
COOL (down) buttons which are used to
increase or decrease the temperature.
These buttons are also used to navigate
through menus.
The LIGHT button is used to activate spa
lights and is also used to choose various
menus to navigate each section.
Typical use of the Temperature buttons
allows changing the Set Temperature
while the numbers are flashing in the LCD
screen.
Numbers will begin flashing when either
one of the temperature buttons are
pressed.
Pressing the LIGHT button while the
numbers are flashing will take you to the
menus.
The menus can be exited with certain
button presses. Simply waiting for several
seconds will return the panel operation to
normal.

Function
Activates jets on low or high
setting

Jets 1
Activates jets on high setting

Jets 2
Increases temperature and
allows for navigation
through system
Temp up
Decreases temperature and
allows for navigation
through system
Temp
down
Activates lights and chooses
menus to navigate through
system
Light
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FILLING YOUR SPA
PREPARATION AND FILLING
Fill the spa 12 – 15cm below the lip of the
spa. Open all valves and jets in the
plumbing system before filling to allow as
much air as possible to escape from the
plumbing and the control system during
the filling process.
PRIMING MODE
This mode will last 4-5 minutes or you can
manually exit the priming mode after the
pump(s) have primed. Regardless of
whether the priming mode ends
automatically or you manually exit the
priming mode, the system will
automatically return to normal heating
and filtering at the end of the priming
mode. During the priming mode, the
heater is disabled to allow the priming
process to be completed without the
possibility of energizing the heater under
low-flow/no-flow conditions. Nothing
comes on automatically, but the pump(s)
can be energized by pushing the “Jet”
buttons. If the spa has a Circ Pump, it can
be activated by pressing the “Light”
button during Priming Mode.
PRIMING THE PUMPS
After the display has gone through
screens:
“RUN” “PMPS” “PURG” “AIR” “-- -- -- --” ,
push “Jet” button once to start Pump 1 in
low-speed and again to switch to highspeed. Push the Pump 2 button (if you
have a 2nd pump) to turn it on. The
pumps will not be running in high-speed
to facilitate priming. If the pumps have not
primed after 2 minutes, and water is not
flowing from the jets in the spa, turn off
the pumps and repeat.
NOTE: Turning the power off/on again will
initiate a new pump priming session.
Sometimes turning the pump off/on helps
it to prime. If the pumps will not prime
after 5 times, turn power off and call for
service.

IMPORTANT: A pump should not be
allowed to run without priming for more
than 2 minutes. Under NO circumstances
should a pump be allowed to run without
priming beyond the end of the 4-5 minute
priming mode. Doing so may cause
damage to the pump and cause the
system to energize the heater and go into
an overheat condition.
EXITING PRIMING MODE
Manually exit Priming Mode by pressing
either Temperature button. If you do not
manually exit the priming mode, it will be
automatically terminated after 4-5
minutes. Be sure that the pump(s) have
been primed by this time.
Once the system has exited Priming Mode,
the top-side panel will momentarily
display the set temperature but the
display will not show the temperature yet
because the system requires
approximately 1 minute of water flowing
through the heater to determine the
water temperature and display it
accurately.
SPA BEHAVIOR
Pumps
Press the “Jets 1” button once to turn
pump 1 on or off, and to shift between
low- and high-speeds if equipped. If left
running, the pump will turn off after a
time-out period. The pump 1 low-speed
will time out after 30 minutes. The highspeed will time out after 15 minutes.
On non-circ systems, the low-speed of
pump 1 runs when the blower or any
other pump is on. If the spa is in Ready
Mode, Pump 1 low may also activate for at
least 1 minute every 30 minutes to detect
the spa temperature and then to heat to
the set temperature if needed. When the
low-speed turns on automatically, it
cannot be deactivated from the panel,
however the high speed may be started.
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The pump and the ozone generator will
run for 30 minutes or more, depending on
the system. On some systems, you can
change this setting.
TEMPERATURE & TEMP RANGE
Adjusting the Set Temperature
Pressing Up or Down temperature buttons
will cause the temperature to flash.
Pressing a temperature button again will
adjust the set temperature in the direction
indicated on the button. When the LCD
stops flashing, the spa will heat to the new
set temperature.
Press-and-Hold
If a Temperature button is pressed and
held when the temperature is flashing, the
temperature will continue to change
until the button is released.
Dual Temperature Ranges
This system incorporates two temperature
range settings with independent set
temperatures. The High Range designated
in the display by an “up” arrow, and the
Low Range designated in the display by a
“down” arrow. These ranges can be used
for various reasons, with a common use
being a “ready to use” setting vs. a
“vacation” setting.
The Ranges are chosen using the menu
structure below. Each range maintains its
own set temperature as programmed by
the user. This way, when a range is
chosen, the spa will heat to the set
temperature associated with that range.
For example:
High Range may be set between
26°C - 40°C.
Low Range may be set between
10°C - 26°C.
Freeze Protection is active in either range.

Circulation Pump Modes
The circ pump (if your spa is equipped
with one) operates continuously (24
hours) with the exception of turning off
for 30 minutes at a time when the water
temperature reaches 1.5°C above the set
temperature (most likely to happen in
very hot climates).
Filtration and Ozone
On non-circ systems, Pump 1 low and the
ozone generator will run during filtration.
On circ systems, the ozone will run with
the circ pump.
The system is factory-programmed with
one filter cycle that will run in the evening
(assuming the time-of-day is properly
set) when energy rates are often lower.
The filter time and duration are
programmable. A second filter cycle can
be enabled as needed.
At the start of each filter cycle, the blower
(if there is one) or Pump 2 (if there is one)
will run briefly to purge its plumbing to
maintain good water quality.
Freeze Protection
If the temperature sensors within the
heater detect a low enough temperature,
the pump(s) and the blower automatically
activate to provide freeze protection. The
pump(s) and blower will run either
continuously or periodically depending
on conditions.
In colder climates, an optional additional
freeze sensor may be added to protect
against freeze conditions that may not be
sensed by the standard sensors. Auxiliary
freeze sensor protection acts similarly
except with the temperature thresholds
determined by the switch. See your dealer
for details.
Clean-up Cycle (optional)
When a pump or blower is turned on by a
button press, a clean-up cycle begins 30
minutes after the pump or blower is
turned off or times out.
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MODE - REST AND READY
In order for the spa to heat, a pump needs
to circulate water through the heater. The
pump that performs this function is known
as the “heater pump.” The heater pump
can be either a 2-Speed Pump 1 or a
circulation pump.
If the heater pump is a 2-Speed Pump 1,
READY Mode will circulate water every
1/2 hour, using Pump 1 Low, in order to
maintain a constant water temperature,
heat as needed, and refresh the
temperature display. This is known as
“polling.”
REST Mode will only allow heating during
programmed filter cycles. Since polling
does not occur, the temperature display
may not show a current temperature until
the heater pump has been running for a
minute or two.
Circulation Mode
If the spa is configured for 24HR
circulation, the heater pump generally
runs continuously. Since the heater pump
is always running, the spa will maintain set
temperature and heat as needed in Ready
Mode, without polling.
In Rest Mode, the spa will only heat to set
temperature during programmed filter
times, even though the water is being
filtered constantly when in Circulation
Mode.
Ready-in-Rest Mode
READY/REST appears in the display if the
spa is in Rest Mode and Jet 1 is pressed. It
is assumed the spa is being used and will
heat to set temperature. While Pump 1
High can be turned on and off, Pump 1
Low will run until set temperature is
reached, or 1 hour has passed. After 1
hour, the System will revert to Rest Mode.
This mode can also be reset by entering
the Mode Menu and changing it.

SHOW & SET TIME-OF-DAY
Setting the time-of-day can be important
for determining filtration times and other
background features. From the main
menu, activate the temperature flashing.
While the temperature is flashing, press
“Light” repeatedly until “TIME” is
displayed on the screen. Proceed to set
current time using the up and down
temperature buttons. When in the TIME
menu, SET TIME will flash on the display if
no time-of-day is set in the memory. 24hour time display can be set under the
PREF menu.
Note: If power is interrupted to the
system, Time-of-Day is not stored. The
system will still operate and all other user
settings will be stored. If filter cycles are
required to run at a particular time of day,
resetting the clock will return the filter
times to the actual programmed periods.
When the system starts up, it defaults to
12:00 Noon, so another way to get filter
times back to normal is to start up the spa
at noon on any given day. SET TIME will
still flash in the TIME Menu until the time
is actually set, but since the spa started at
noon, the filter cycles will run as
programmed.
FLIP (INVERT DISPLAY)
From the main screen, activate the
temperature flashing. While the
temperature is flashing, press “Light”
repeatedly until “FLIP” is displayed on the
screen. While “FLIP” is displayed, press
either the up or down temperature button
to invert the screen. Follow the same
procedures to flip it back.
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time your filter cycle will start and press
the Light button to make your choice.
“RUN” “HRS” will be on the display next.
Again, scroll through the numbers to
choose the duration of your filter cycle.
Filter Cycle 2 - Optional Filtration
Follow the same procedures under “FLTR”
(with a 2 in the bottom right corner) to set
up filter cycle 2.
It is possible to overlap Filter Cycle 1 and
Filter Cycle 2, which will shorten overall
filtration by the overlap amount.
Purge Cycles
In order to maintain sanitary conditions,
secondary Pumps and/or a Blower will
purge water from their respective
plumbing by running briefly at the
beginning of each filter cycle.
If Filter Cycle 1 is set for 24 hours,
enabling Filter Cycle 2 will initiate a purge
when Filter Cycle 2 is programmed to
begin.
WiFi-CONNECTIVITY
See pages 20-23 to read about your spa’s
Wi-Fi capabilities. Some spas are equipped
with full Wi-Fi. See your dealer for details
if you are unsure of what your spa should
receive.

RESTRICTING OPERATION
The control can be restricted to prevent
unwanted use or temperature
adjustments.
From the main screen, activate
temperature flashing. While temperature
is flashing, press “Light” repeatedly until
“LOCK” appears on the screen. Pressing
the temperature up button allows you to
toggle through “TEMP”, “OFF” and “ON”.
“TEMP” allows you to lock the
temp./settings.
“ON” allows you to lock all
settings/functions.
“OFF” does not lock the spa.
UNLOCKING
This Unlock sequence may be used from
any screen that may be displayed on a
restricted panel.While pressing and
holding the Temperature Up button,
slowly press the Light button twice.
“UNLK” will display on the screen and
after a few seconds, will revert to main
screen.
ADJUSTING FILTRATION
Main Filtration
Filter cycles are set using a start time and
a duration. Start time is indicated by an
“A” or “P” in the bottom right corner of
the display. Duration has no “A” or “P”
indication. Each setting can be adjusted in
15-minute increments. The panel
calculates the end time and displays it
automatically.
To enter filter cycles, activate temperature
flashing and press the “Light” button
repeatedly until the display reads “FLTR”
(with a 1 in the bottom right corner).
Pressing the Light button will bring you to
the display “BEGN”. The numbers flashing
indicate numbers that can be changed.
Scroll through with the up and down
temperature buttons to choose what
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BLUETOOTH CONNECTION
Spas purchased with a factory-installed
Bluetooth/MP3 Audio System option
come equipped with a built in amplifier,
BlueTooth (BT) receiver, subwoofer, and
weather-tight portable media (MP3) dock
to allow you to stream your favorite audio
source through the spa’s sound system.

Connecting via MP3 (wired connection):
Or if you prefer, you can achieve a wired
version of the connection described above
by plugging a mobile audio player (e.g.,
MP3 player, smartphone, etc.) directly
into the 3.5mm receptacle inside the dock
on the front of your spa.
Whichever form of connection you use,
we recommend placing your mobile audio
source inside the dock on the front of the
spa to protect it from the elements or
from splashed water.

Bluetooth/MP3 Audio System Option
CAUTION: Audio/MP3/Cell
Phone/Portable Electronic Devices
Many consumers own some form of
portable electronic device, and some spas
come equipped with systems designed to
interface with these devices. It is
important to protect a spa’s audio
equipment and your portable electronics.
Connecting via BlueTooth (BT):
The spa’s BT audio system is “On” all of
the time and looking for suitable
BlueTooth audio sources within its range.
All one needs to do is stand close to the
spa with your BT device (smartphone,
tablet, MP3 player, etc.) and go to the
device’s BT settings. There you will see a
source named “Belkin xXX” or something
similar. Click on (or “Select”) that Belkin BT
receiver, which will Sync it to your BT
device. Then just open your BT device’s
audio player and play your favorite song,
station, podcast, etc. If the sync was
successful, you will hear that audio as long
as your mobile audio source is within
range of the spa’s BT receiver. You will
then control the volume and audio source
playing through the spa’s audio system
from your BT device.
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WiFi CONNECTIVITY
Smart Device WiFi Spa Controls
Certain spas come factory equipped with a
WiFi transceiver that allows them to
connect wirelessly with select smart
devices (Android™, iPad or iPhone®). (If
you are not sure if your spa is equipped
with a Wifi transceiver, please inquire with
your local dealer.) If your WiFi-equipped
spa is installed within range of your
home’s WiFi router, you may also connect
your spa to the Internet to allow wireless
control of your spa from anywhere your
smart device accesses the Internet.

After Application Download
Make sure your smart device’s WiFi
setting is on and that you are near your
spa. Open your device’s WiFi settings and
find the BWG SPA network which will look
similar to “BWGSpa_12345”. Connect to
this network. No password is required.

Getting Started
Download the Wi-Fi Spa Control
application to your smart device through
either the Google® Play or iTunes® Store.
Search for your spa brand’s Wi-Fi Spa
Control Application and the application
will appear for download.

Search:

vita spa app

Connect to your Spa
Start the newly downloaded application
on your smart device. Choose “Connect”
when prompted to connect to your spa
and wait until you are connected.
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Application Functions
You will be brought to the below main
screen each time you start the app. The
following options are available to you from
the main screen:
Settings (top right)
Controls (top left)

Setting Time of Day
From the Settings menu, choose the Time
of Day clock icon. On the next screen you
can then set the time manually or choose
Use Device Time. You can also choose to
switch to 24 Hour Time.

Settings
Set the temperature by sliding the bar to
the degree you want.
The “Temperature unit” setting allows you
to toggle between displaying degrees in
Fahrenheit or Celsius.
“Heat mode” allows you to toggle between
READY and REST. READY indicates your
spa’s controls can be turned on or off
immediately. REST indicates your spa will
have to “wake up” from sleep mode.
“Temperature range” offers a high
temperature range option from 26-40°C or
a low temperature range option from 1026°C. The temperature range on the top
bar will change based on the range and
unit of measurement you choose. (See
photo on top of next column.)
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Setting Filter Cycles
From the Settings menu choose the Filter
Cycles icon. From there you will have the
option to set one or two filter cycles, the
time of day each starts and the duration of
each cycle.
Note: The recommended duration of filter
cycles is twice a day, three hours per cycle.

Controls
From the main screen, choose Controls on
the top left corner. You will be led to a
screen which allows you to control the jets,
blower and lights. Buttons that are lit up
indicate items are in use, dimmed buttons
indicate items are idle.

Connecting to WiFi Network
Once you are connected to your spa, you can then connect your spa to your home
WiFi network in order to control your spa from anywhere your smart device has
access to the internet. (See pages 23 - 25)
Note: If you do not have a wireless internet connection in your home, you will not
be able to connect with WiFi access.
You will still be able to control the spa from your smart device within 10 meters of
your spa.
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WiFi-instruktioner för Vita Spa Grand/Envie
1- Stå inomhus nära till dina trådlösa router för ditt hemmanätverk.
Välj ”INSTÄLLNINGAR” sedan ”WIFI” på din iPad, iPhone eller Android-enhet.
En lista med alla nätverk i närheten listas.
Välj ditt eget hemmanätverk i listan och koppla upp enheten till det. Är ditt nätverk skyddat
med en säkerhetsnyckel, skriver du in det.
Om du inte ser ditt eget hemmanätverk i listan kan det bero på att routern inte är inställd
korrekt. Kontakta din internetleverantör för att lösa det problemet. Kontakta även din
internetleverantör om du har du glömt bort din säkerhetsnyckel till nätverket.
Skriv ner hela namnet på nätverket (inklusive versaler, gemener och eventuella tecken). Skriv
även ner lösenordet.

Detta steg genomförs för att kontrollera att du har rätt nätverksnamn(SSID) och lösenord till
dina trådlösa router för ditt hemmanätverk.
2- Gå till ditt spabad och stå bredvid det.
Upprepa de föregående stegen:
Gå till ”INSTÄLLNINGAR” sedan ”WIFI” på din mobila enhet. Nu syns spabadets
nätverksnamn i listan.
Namnet ska börja med ”BWGSpa……” följt av siffror och/eller tecken. Välj nu spabadets
nätverk och koppla upp dig mot det. Inget lösenord krävs.
Detta steg genomförs för att låta appen kunna ”prata” med spabadet och sedan ”berätta”
för badet vilken trådlös router det ska koppla upp sig till.
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3- Medan du står kvar vid ditt spabad:
Öppna VITA-appen i din enhet och klicka på ”Connect” i rutan som dyker upp.

4- Nu visas huvudmenyn i appen där spabadets temperatur och annan information
presenteras.
Tryck på ”SETTINGS” > ”ADVANCED” > ”WiFi SETTINGS” för att komma vidare till WiFiinställningarna.

5- Inne i WiFi-inställningarna ska du nu skriva in samma uppgifter som du använder för
att koppla upp din mobila enhet till din trådlösa router för ditt hemmanätverk.
Om dina trådlösa router för ditt hemmanätverk inte kräver någon säkerhetsnyckel väljer du
alternativet ”Open”.
Om dina trådlösa router kräver att en säkerhetsnyckel skrivs in måste du veta vilken typ av
nyckel den trådlösa routern använder sig av (WEP, WPA eller WPS).
Är osäker på vilken typ av nyckel den trådlösa routern använder sig av kan du kontakta din
internetleverantör. Du kan även prova dig fram: Genomför steg 4 till 8 med nyckeltypen
”WEP”. Fungerar det att styra spabadet inne i hemmet har du valt rätt typ. Om det inte
fungerar genomför du steg 4 till 8 igen med nästa nyckeltyp tills det fungerar.
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Välj typ av säkerhetsnyckel
Skriv in den trådlösa routerns nätverksnamn (SSID)
Skriv in den trådlösa routerns säkerhetsnyckel
(lämna det här fältet tomt om det inte krävs någon nyckel)
Klicka slutligen på ”SAVE”.

I detta steg har du nu ”berättat” för spabadet vilken trådlös router och
säkerhetsnyckel den ska använda sig av för att kunna koppla upp sig till ditt hemmanätverk.
6- Stäng nu VITA-appen och öppna ”INSTÄLLNINGAR” sen ”WIFI” på din iPad, iPhone
eller Android-enhet.
Sök efter ditt hemmanätverk i listan och välj det.
Om ditt hemma nätverk inte finns på listan, kan det
bero på att dina trådlösa router inte har en tillräckligt
stark antenn. För att lösa detta kan du antingen flytta
den trådlösa routern närmare spabadet eller installera
en enhet som förlänger den trådlösa routerns räckvidd.
Kontakta din internetleverantör för mer information.
Om du kan inte log in till ditt hemma nätverk så
kontakta du ditt modem leverantör.

7- Nu är du uppkopplad till ditt hemmanätverk igen. Öppna VITA-appen.
Nu kan du styra spabadet via ditt hemmanätverk medan din mobila enhet är uppkopplad till
internet.
Om du vill styra ditt spabad från en annan plats på jorden kräver det att din mobila enhet är
uppkopplad till internet även där.
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Meddelanden på displayen
Meddelande

Betydelse

Åtgärd

Tom display.
Badet är spänningslöst.

Kontrollpanelen kommer att
vara ur funktion tills spänningen
slås på igen.

Displayen visar ingen
temperatur.

Temperaturen visas efter att pumpen
varit i gång i 2 minuter.

HH

Överhettning – Spabadet har
Stängt av sig själv, en av
givarna har mätt upp 48°C
vid värmaren

KLIV INTE I BADET.
Ta av termolocket och kyl ner badet.
Återstarta efter kylning genom att
trycka på valfri knapp.

OH

Överhettning – Spabadet har
stängt av sig själv, en av
givarna har mätt upp 43°C
i vattnet.

KLIV INTE I VATTNET
Ta av termolocket och kyl ner
vattnet. När temp. Sjunkit under
42°C startar badet automatiskt.

ICE – möjlig frysrisk.

Ingen åtgärd, pumparna kommer
automatiskt att starta.

Sa

Spabadet stänger av sig själv.
Givaren som är kopplad till
kontakt för sensor ”A”
fungerar ej.

Om felet ej försvinner, kontakta din
återförsäljare för service. Kan
uppstå vid ”HH”.

Sb

Spabadet stänger av sig själv.
Givaren som är kopplad till
kontakt för sensor ”B”
fungerar ej.

Om felet ej försvinner, kontakta din
återförsäljare för service. Kan
uppstå vid ”HH”.

Sn

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.

HL

En stor skillnad på tempgivarna
har mätts upp. Kan orsaka
flödesfel.

--

IC

Kontrollera vattennivån, fyll på om
nödvändigt. Om vattennivån stämmer,
kontroller att det inte är luft i pumparna och
att filtrena inte är igensatta.
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Meddelande

Betydelse

Åtgärd

Dåligt flöde, visas efter femte
”HL” meddelandet inom ett
dygn. Värmaren stängs av men
övriga funktioner fortsätter
fungera.

Samma som för ”HL”. Tryck på
valfri knapp för att återställa värmare
funktionen.

dr

Otillräckligt med vatten i badet
eller luft i värmaren. Badet
stängs av i 15 minuter.

Kontrollera vattennivån, fyll på om
nödvändigt. Om vattennivån 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.

dy

Otillräckligt med vatten i badet
eller luft i värmaren. Visas efter
tredje ”dr” meddelandet.

Samma som för ”dr”. Tryck på
valfri knapp för att återställa.

LF

Smyguppvärmning:
Detta spabad är välisolerat och tillverkat 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)
Se till 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

27
Upprätted 2010-06-04
Reviderad 2014-05-23

©Folkpool AB
VITA SPA

VITA SPA
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.
Ozongenerator har en drifttid på ca. 9-15.000tim beroende på modell, vilket ger 3-5 år beroende på
filtreringstid. Vid drift visar ett blå/lila sken att generatorn fortfarande fungerar. När den slocknat så
skall ozongeneratorn bytas ut. Kontakta din återförsäljare.
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. 5).
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.
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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 tillbaka. 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.
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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 SpaChock. 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 huvudsakligen 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.
Metal magic (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 användas.
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Garantier: För att den utökade garantin enligt nedan skall 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. Du får manualen
när du köper ditt bad. Annars har du enbart 6 månaders garanti och 3års reklamationsrätt. Arbete ingår endast
de första 6 månaderna därefter står kunden för utbyte av trasig detalj. Den utökade garantin gäller enbart på
material ej arbete.

VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP.
GRAND, ENVIE, MONARQUE & PRESTIGE (500 SERIE)

BEGRÄNSAD GARANTI – INTERNATIONELL

TIO ÅR – STÅLRAM VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP lämnar garanti på strukturstödsystemet i
förzinkat stål beträffande rost, korrosion, brott, kollaps och andra strukturfel under (10) år enligt riktlinjerna för
"normalt bruk" från den ursprungliga konsumentens inköpsdatum. Träramen omfattas inte.
SJU ÅR – GLASFIBER STRUKTUR VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP glasfiber ytmaterialet har
strukturgaranti beträffande vattenförlust på grund av defekter i material och utförande under sju (7) år från
den ursprungliga konsumentens inköpsdatum.
TRE ÅR – SKAL VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP. lämnar garanti på spabadets inre yta beträffande
blåsor, sprickor och laminatförlust på grund av defekter i material och utförande under tre (3) år från den
ursprungliga konsumentens inköpsdatum.
TRE ÅR - RÖRDRAGNING OCH UTRUSTNING VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP. lämnar garanti på
levererat Spabad beträffande vattenläckor från massagemunstycken, luftkontroller, rörledningsanslutningar
®
och utrustning (inklusive pumpar, Powerworks Control System, blås- och värmeutrustning) på grund av
defekter i material och utförande under tre (3) år från den ursprungliga konsumentens inköpsdatum.
TVÅ ÅR – MUNSTYCKEN VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP. lämnar garanti på massagemunstycken
beträffande defekter i material och utförande under två (2) år från den ursprungliga konsumentens
inköpsdatum.
TVÅ ÅR - DuraMaax™-PANEL VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP. lämnar garanti på DuraMaax™sidopanelerna gällande sprickor, blåsor, flagning, flisor, böjning och förlust av laminering beträffande defekter i
material och utförande under två (2) år från den ursprungliga konsumentens inköpsdatum.
TVÅ ÅR – OZON GENERATOR VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP. garanterar att: CleanZone II:
CleanZone II UV-desinfektionssystemet är fritt från defekter i material och utförande under två (2) år från den
ursprungliga konsumentens inköpsdatum.
TVÅ ÅR – NACKKUDDAR, BRÄDDAVLOPPSLUCKA OCH REGLAGEVENTILLER
VITA SPA / MAAX SPAS INDUSTRIES CORP. lämnar garanti på nackkuddar, bräddavloppslucka och
reglageventiler beträffande defekter i material och utförande under två (2) år från den ursprungliga
konsumentens inköpsdatum.
ÖVRIGT
För termolocket gäller 1 års garanti för defekter som uppstår pga. material- och tillverkningsfel enligt separat
garantisedel som följer med locket. Använd alltid handtaget för att lyfta termolocket. Använd inte stropparna
som handtag. En reklamation på en sprucken söm vid stropparna bli inte godkänd.
Fabriksinstallerade ljudsystem täcks av garanti under två (2) år gällande defekter i material och utförande.
Fabriksinstallerade belysningssystem täcks av garanti under två (2) år.
VILLKOR
Garanti gäller inte vid spabad som används kommersiellt.
Garantin gäller från leveransdagen för ursprungsägaren mot registrerad garantisedel. Vid åberopande av
garanti ska kvitto bifogas. Garanti gäller inte vid yttre åverkan, misskötsel, felaktig el-anslutning eller
spänningstoppar. Ej heller felaktig vattenbalans eller bruk av felaktiga kemikalier som leda till förstörning av
Nackkuddar, Filter, Munstycken, Termolock, Kontrollpanelen, Plast detaljer som har bleknat m.m.
Garantin gäller material, ej arbete. Garantin omfattar inte följdkostnader som uppstår pga. installation som
försvårar reparationen. För ej godkänd reklamation debiteras kostnad för reparation eller byte av defekt
produkt.
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Garanti-registrering Vita Spa

Detta garantikort ska fyllas i och returneras till Folkpool AB, 153 30 Järna senast 14 dagar efter mottagandet.

Inköpsdatum enl. kvitto/faktura……………………………………………………………………………
Modell (model)…………….………………………………………………………………..
Färg (shell color)…………...…………………………………………………………….....
Serienummer (serial number)……………………………………………………………...
Placerat på maskinrums panelsida.

Ägarinformation (owner)
Personnummer.…………………………………………………………………………….
Namn (name)……………………………………………………………………………….
Adress (address)……………………………………………………………………………
Postnummer (zip)…………………………………………………………………………..
Postadress (postal address)……………………………….……………………………….
Telefon (phone)…………………………………………………………………………….
Mobiltelefon (cellphone)…………………………………………………………………...
E-post (e-mail)……………………………………………………………………………...
Återförsäljare (dealer)
Namn (name)……………………………………………………………………………….
Adress (address)……………………………………………………………………………
Postnummer (zip)…………………………………………………………………………..
Postadress (postal address)……………………………….…………………………….....
Telefon (phone)…………………………………………………………………………….
Jag har läst instruktionerna och accepterar garantivillkor
Datum……………………………

……………………………………………………………………………………………...
Underskrift av ägare enl. ovan
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