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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 Mystique ansluts 
till 230V 2x16A alt. 3x16A. 3 x 16A 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. 
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Vita Spa installations anvisning. 
El anslutningen till spabadet får endast göras av behörig Elektriker eller serviceman. 

Vita Spa ansluts med 230V, 2x16A alt. 3x16A. 

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 jordplinten längst ner i mitten på 
kretskortet. Förändringar kan förekomma, kontrollera därför instruktionerna på insidan av 
locket till elektronikskåpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jumper kablarna 
A, B & C 

 

AC Service A  (VIT) B  (BLÅ) C  (BRUN) 

2 x 16A Ta bort J57 till J28 J32 

 

 

SE KONFIGURATION SIDAN FÖR FÖRKLARINARNA AV ”SWITCHBANK A” 
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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 längst 
ner i mitten på kretskortet. Förändringar kan förekomma, kontrollera därför instruktionerna 
på insidan av locket till elektronikskåpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jumper kablarna 
A, B & C 

 

AC Service A  (VIT) B  (BLÅ) C  (BRUN) 

 3 x 16A Ta bort Ta bort J28 

 

 

 

SE KONFIGURATION SIDAN FÖR FÖRKLARINARNA AV ”SWITCHBANK A” 
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Konfiguration 
Längst ner på kretskortet till höger om jordplinten finns en rad 
med mikrobrytare, dessa skall vara inställda enligt nedan med 
numrering från vänster. 
 

 

A OFF ON LÄGE OFF ON 
1 NEJ JA TEST MODE   

2   INKOPPLING   

3   INKOPPLING   
4   INKOPPLING   

5 ˚F ˚C TEMP ANG.   

6 N/A N/A N/A   

7 N/A N/A N/A   

8 N/A N/A N/A   
9 N/A N/A N/A   

10 JA NEJ EDIT CONFIGURATION   
11 N/A N/A N/A   

12 JA NEJ MEMORY RESET   
 

 

INKOPPLING A2 A3 
2 x 16A ON OFF 

3 x 16A OFF ON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

SE TABELL 1 

SE TABELL 1 

SKALL VARA OFF 

SE TABELL 1 

SE TABELL 1 
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POWERWORKS ® 760E CONTROL   

760E Series Control System for spa model Mystique 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kontrollpanelen på 

ovansidan ser ut så här har ditt 

spa följande funktioner: 

• Innerbelysning 

• Luftmassage 

• 2 Jetpumpar med dubbla 

hastighetslägen 

 

Om kontrollpanelen på ovansidan ser 

ut så här har ditt spa följande funktion: 

• 1 extra jetpump med ett 

hastighetsläge 

 

 

Powerworks™ 760-seriens styrsystem har 

allt du behöver för att reglera ditt spabad. 

Den bakgrundsbelysta LCD-skärmen 

(Liquid Crystal Display) visar aktuell 

vattentemperatur, inställd vattentemperatur, 

tid och driftsinställningar. Varje funktion i 

systemet aktiveras med en av knappytorna 

på kontrollpanelen. Tryck på respektive 

knapp för att aktivera önskad funktion. 

Vid start, när ström tillförs spabadet, 

fungerar reglagen korrekt och säkert med 

fabriksinställningar. Spabadet är i läget 

Standard, har en inställd temperatur på 38 

°C och en filtreringscykel på 2 timmar. 

För att kunna utnyttja styrsystemets unika 

egenskaper till fullo är det viktigt att känna 

till hur man ställer in temperatur, använder 

jetpumparna, använder belysningen, väljer 

inställt läge och ändrar filtreringscykler. 

Obs: Vid strömavbrott eller funktionsfel 

kan inställningarna i 760-seriens 

styrsystem nollställas. Om inställningar 

går förlorade kan de programmeras om 

enligt anvisningarna i denna manual. 
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KNAPP ANVÄNDS TILL 

 
Upp 

• Öka temperaturen 
• Ändra tidsinställningar 
• Används i olika 
programmeringssteg 

 
Ner 

• Minska temperaturen 
• Ändra tidsinställningar 
• Används i olika 
programmeringssteg 

 
Time 

• Används i olika 
programmeringssteg 
• Avsluta programmering 
• Visa tid 

 
Prog 

• Byta läge 
• Ställa in tid och filtreringscykler 

 
Ljus 

• Tända eller släcka all 
spabelysning 

 
Luft 

• Aktivera luftpumpen till 
Luft/bubbelsystemet 

 
Jetpump 1 

• Aktivera huvud jetpumpen 
• Används i olika 
programmeringssteg 

 
Jetpump 2 

• Aktivera massage jetpumpen 

 

 

 

Styrknappar                           

Styrknapparna sitter på kontrollpanelen på 

ovansidan och används till att programmera 

olika spafunktioner (tända spabelysningen, 

ställa in temperatur m.m.). I tabellen nedan 

beskrivs knapparna: 

 

Temperatur                                              

Den maximala temperaturinställningen är 40 

°C och den lägsta temperaturinställningen är 

26 °C. Aktuell vattentemperatur visas på 

displayen, eller två eller tre streck om 

jetpumpen inte har varit igång. Om streck 

visas måste du först starta pumpen genom 

att trycka på knappen JETPUMP 1.                    

Vänta tills vattentemperaturen visas (ungefär 

2 minuter). 

Den inställda temperaturen i spabadet kan 

enkelt höjas eller sänkas när som helst med 

knapparna UPP eller NER. När man trycker 

på någon av dessa knappar visas den 

inställda temperaturen i LCD-fönstret. Varje 

gång man trycker efter det ändras 

temperaturen 0,5 °C i den valda riktningen. 

Efter 3 sekunder visar displayen automatiskt 

vattentemperaturen eller streck.                

Om spabadet är i läget Standard eller i en 

filtreringscykel kan en ändring av 

temperaturen leda till att värmeaggregatet 

aktiveras. När värmeaggregatet är igång 

visas värmeikonen på displayen.      

 
 
                                                   
JETPUMP 1                                              

Tryck på knappen JETPUMP 1 för att 

aktivera den primära filtreringspumpen. 

Strålen ändras i följande ordning:                              

1 tryckning = Svaga massagestrålar             

2 tryckningar = Starka massagestrålar         

3 tryckningar = Av 

 

JETPUMP 2                                              

Tryck på knappen JETPUMP 2 för att 

aktivera massagepumpen.                                

Strålen ändras i följande ordning:                       

1 tryckning = Svaga massagestrålar             

2 tryckningar = Starka massagestrålar         

3 tryckningar = Av 
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JETPUMP 3:                                                  

Tryck på knappen JETPUMP 3 för att aktivera 

massagejetpumpen tillsammans med 

sekvenskontrollpanelen (vandrandemassage).                                        

Strålen ändras i följande ordning:                      

1 tryckning = Starka massagestrålar                 

2 tryckningar = Av 

Lågeffektsläget för Jetpump 1 är tidsinställt så 

att det automatiskt stängs av efter två timmars 

drift. Högeffektsläget för Jetump 1 och låg- och 

högeffektsläget för Jetpump 2 och 3 är 

tidsinställda så att de automatiskt stängs av 

efter 15 minuters drift. 

Lågeffektsläget för Jetpump 1 körs när 

luftpump (blåsaren) eller någon av de andra 

jetpumparna är igång. I läget STANDARD 

aktiveras det också i minst 2 minuter var 

30:e minut för att känna av spavattnets 

temperatur, och fortsätter sedan att köras 

vid behov för att värma upp vattnet till den 

inställda temperaturen. 

När denna automatiska aktivering sker kan 

inte lågeffektsläget för Jetpump 1 stängas 

av. Däremot kan alla andra 

regleringsfunktioner aktiveras. 

Ljus:                                                           

Tryck på knappen LJUS för att tända eller 

släcka all belysning. Lamporna släcks 

automatiskt efter 4 timmars drift. 

Lås för spareglering:                                 

Olika lampor på spapanelen tänds för att visa 

vilka lås för sparegleringen eller filtreringscykler 

som är aktiva för tillfället. 

Temperaturlås (TL):                                     

När du har ställt in önskad vattentemperatur 

kan du spärra den nya inställningen så att 

ingen annan kan ändra temperaturen i din 

spabad.                                                           

För att låsa den inställda temperaturen:     

Tryck på UPP eller NER och sedan på TIME, 

JETPUMP 1 och UPP inom 3 sekunder. 

Symbolen TL tänds, vilket visar att den inställda 

temperaturen är låst. 

Låsa upp temperaturen:                              

För att låsa upp temperaturen trycker du 

antingen på UPP eller NER och sedan på 

TIME, JETPUMP 1 och NER inom 3 sekunder. 

Symbolen TL släcks när temperaturlåset är 

borttaget. 

Panellås (PL):                                               

För att förhindra att andra använder din spabad 

har styrsystemet ett unikt låssystem för 

kontrollpanelen. För att låsa panelen trycker du 

på TIME, JETPUMP 1 och sedan på UPP inom 

3 sekunder.                                                   

När panelen är låst tänds signallampan PL. 

Förutom tidsknappen är allting spärrat. När 

kontrollpanelens lås är aktiverat fungerar alla 

automatiska spafunktioner som vanligt men 

kan inte ändras. 

Låsa upp panelen:                                       

För att låsa upp kontrollpanelen trycker du på 

TIME, JETPUMP 1 och NER inom 3 sekunder. 

Symbolen PL släcks när kontrollpanelens lås 

är borttaget. 

Driftlägen:                                                  

Spabadet Vita har tre huvudsakliga driftlägen. 

Standardläget innebär att vattnets inställda 

temperatur upprätthålls. Observera att den 

senast uppmätta spatemperaturen som visas 

endast gäller om jetpumpen varit igång i minst 

2 minuter. Ikonen STD visas en kort stund på 

displayen när detta läge väljs. Ordet ”standard” 

visas hela tiden på kontrollpanelen. 

Ekonomiläget innebär att vattnet värms upp 
till önskad inställd temperatur ENDAST när 
filtrering. Ikonen ECN kan visas på displayen 
och ordet ”economy” visas på kontrollpanelen 
när detta läge väljs. När anläggningen är i 
ekonomiläget och man trycker på knappen 
JETPUMP 1 övergår spabadet till läget 
Standard-till-Ekonomi, vilket fungerar på 
samma sätt som standardläget, och återgår 
sedan till ekonomiläget efter 1 timme. 
Spabadet kan återställas omedelbart till 
ekonomiläget när som helst med knappen 

PROG. 
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Viloläget gör att spabadet värms upp till inom 

11 °C från den inställda temperaturen under 

pågående filtrering. Ikonen SLP kan visas på 

displayen och ordet ”sleep” visas på 

kontrollpanelen när detta läge väljs. 

Standbyläge: I detta läge stoppas alla 

spafunktioner tillfälligt så att filter kan bytas 

eller annat rutinmässigt underhåll utföras. 

Växla mellan lägen:                                     

För att byta driftläge trycker du på knappen 

PROG. Driftläget blinkar på displayen. Tryck 

på knappen NER för att bläddra fram till det 

önskade läget och tryck sedan på knappen 

PROG för att bekräfta. Om du trycker på UPP 

eller NER och sedan på JETPUMP 2 övergår 

spabadet till standbyläget. Tryck på valfri 

knapp för att lämna standbyläget. 

Tid och filtreringscykler:                  

Styrsystemet i din spabad är konstruerat för att 

fungera korrekt och säkert vid 40 °C efter att 

de elektriska kablarna anslutits och korrekt 

jordning gjorts. För att utnyttja din nya 

spabadets unika egenskaper fullt ut bör du 

först ställa in tid och bestämma 

filtreringscykler. 

Ställa in tid:                                                  

Om klockslaget inte ställts in ännu blinkar 

ikonen på displayen. För att ställa in tiden 

trycker du först på knappen TIME och sedan 

på PROG. En/flera siffror för tid blinkar på 

displayen. Tryck på knappen UPP eller NER 

för att ändra timme uppåt eller nedåt till önskad 

inställning. Tryck på PROG för att bekräfta den 

timme som valts. Nu blinkar siffrorna för 

minuter på displayen. Tryck på knappen UPP 

eller NER för att ändra minut uppåt eller nedåt 

till önskad inställning. Tryck på PROG för att 

bekräfta den minut som valts. Nu kan du 

antingen gå vidare med att ställa in 

filtreringscykler enligt beskrivningen i avsnittet 

”Ändra filtreringscykel” nedan, eller trycka på 

TIME för att spara inställningarna och avsluta 

programmeringen. 

 

Förinställda filtreringscykler:                        

När tiden har ställts in filtrerar spabadet 

automatiskt vattnet under en 2-timmarsperiod var 

12:e timme. Den första filtreringscykeln är 

förinställd att pågå mellan 08:00 och 10:00 och 

den andra filtreringscykeln är förinställd att pågå 

mellan 20:00 och 22:00. Indikeringslampan F1 

tänds varje gång spabadet är i den första 

filtreringscykeln. Indikeringslampan F2 tänds 

varje gång spabadet är i den andra 

filtreringscykeln. Under en filtreringscykel går den 

primära filtreringspumpen på låg effekt och kan 

inte stängas av så länge spabadet inte kopplas 

om till standbyläget. I början av varje 

filtreringscykel kopplas all annan utrustning i 

spabadet till i 30 sekunder, så att alla rör rensas 

och en fullständig filtrering sker. 

Ändra filtreringscykel:                     

Styrsystemet låter dig justera starttiden och 

varaktigheten för varje filtreringscykel individuellt 

så att de passar dig bäst. Den tid som behövs för 

att filtrera spabadet beror på användning och 

yttre förhållanden, men en total filtreringstid på 

minst fyra timmar om dagen rekommenderas för 

att vattnet ska renas och skötas ordentligt. 

För att starta programmeringen och ändra 

filtreringscykler trycker du på TIME, PROG, 

PROG och PROG inom 3 sekunder. 

Om du ställer in filtreringscyklerna i samband 

med att du ställer in tiden, gå vidare till nästa 

stycke. 

Tryck på PROG: Nu ska ikonerna PROGRAM, 

FILTER 1 och STARTTID visas på displayen. 

En/flera siffror för tid blinkar på displayen. Tryck 

på knappen UPP eller NER för att ändra timme 

uppåt eller nedåt till önskad inställning. Tryck på 

PROG för att bekräfta den timme som valts. Nu 

blinkar siffrorna för minuter på displayen. Tryck 

på knappen UPP eller NER för att ändra minut 

uppåt eller nedåt till önskad inställning. Tryck på 

PROG för att bekräfta den minut som valts 
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Nu ska ikonerna PROGRAM, FILTER 1 och 

SLUTTID visas på displayen. Ställ in timme 

och minut för sluttiden för första 

filtreringscykeln enligt beskrivningen ovan. 

När du tryckt på PROG för att bekräfta 

sluttiden för den första filtreringscykeln ska 

ikonerna PROGRAM, FILTER 2 och 

STARTTID visas på displayen. Ställ in timme 

och minut för starttiden för andra 

filtreringscykeln enligt beskrivningen ovan. 

När du tryckt på PROG för att bekräfta 

starttiden för den andra filtreringscykeln ska 

ikonerna PROGRAM, 

FILTER 2, och SLUTTID visas på displayen. 

Ställ in timme och minut för starttiden för andra 

filtreringscykeln enligt beskrivningen ovan. 

När du tryckt på PROG för att bekräfta 

sluttiden för filtreringscykeln sparas de nya 

filtreringstiderna till systemet och displayen 

återgår till att visa aktuell vattentemperatur. 

Genom att trycka på knappen TIME när som 

helst under programmeringen ovan sparar du 

värdena du angett dittills och avslutas 

programmeringen. För att ställa in spabadet på 

kontinuerlig filtrering ställer du in start- och 

sluttiderna för första filtreringscykeln på exakt 

samma tid.  

Obs: För att spabadet ska rengöras och 

underhållas ordentligt rekommenderas en 

total filtreringstid på minst fyra timmar om 

dagen. Om en ozonator är installerad 

rekommenderas 6 timmar. 

Rengöringscykel:                                       

Efter perioder då anläggningen använts i hög 

grad kan en rengöring startas manuellt genom 

att Jetpump 1 startas med låg effekt. 

Jetpumpen körs i 2 timmar och stängs sedan 

automatiskt av. Värmeaggregatet körs också 

under denna period om reglagen står i läget 

Standard. 

OBS! Om Jetpump 1 aktiveras med låg 

effekt under en rengöringscykel startas 

filtrering, men inte ozonproduktion såvida 

inte spabadet går in i en tidsinställd 

filtreringscykel under 2-timmarsperioden. 

 

Omvändningsfunktion:                

Styrsystemet har en omvändningsfunktion som 

gör det lätt att läsa av displayen både inifrån 

spabadet och utifrån. För att vända displayen 

trycker du på knappen UPP eller NER och 

sedan på LUFT. Upprepa detta för att 

återställa omvändningen. 

Automatisk tidsgräns:                               

Spabadet Vita har en automatisk 

tidsgränsfunktion som är avsedd att skydda 

både utrustningen och användaren. För att 

minimera onödig användning av pumpar och 

lampor stänger tidsgränsfunktionen av utvalda 

tillbehör automatiskt. 

 
 

Tillbehör Läge Stängs av 
efter… 

Luftpump (Blåsare)  15 minuter 

Jetpump 1 Låg 2 timmar 

Jetpump 1 Hög 15 minuter 

Jetpump 2 Låg / Hög 15 minuter 

Jetpump 3 Hög 15 minuter 

Cirk. Pump  Aldrig 

Ljus  1 timme 
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TILLVAL & FUNKTIONER    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AquaBurst-belysning:                                   

För modeller av Vita Spa som är utrustade med 

AquaBurst-belysningssystem. Detta system har 

olika färginställningar (sekvenser) som 

förstärker den övergripande spaupplevelsen. 

Varje gång AquaBurst-systemet kopplas PÅ 

med knappen LJUS påbörjas en flerfärgad 

ljussekvens. 

Välja olika ljussekvenser:                             

För att ändra sekvens trycker du knappen 

LJUS till Av och På inom 5 sekunder. 

Belysningen växlar över till nästa färgsekvens. 

Fortsätt tills önskad färgsekvens har valts. 

Sekvensen återgår till det första sekvensläget 

varje gång ljuset stängs av i mer än 5 sekunder. 

När du bläddrar mellan färger på 

kontrollpanelen är detta programsekvensen för 

AquaBurst-ljussystemet. 

1. Färghjul. I detta läge visas olika färger 

växelvis.                                                           

2. Vit (alla lysdioder på).                                 

3. Aqua (grön och blå)                                    

4. Lila (röd och blå)                                         

5. Blå                                                                 

6. Bärnsten (röd och grön)                             

7. Grön                                                              

8. Röd                                                               

9. Färgblixt. I detta läge ändras färgerna med 

några sekunders mellanrum.                       

10. Stroboskop. I detta läge blinkar alla 

lysdioder som i ett stroboskop. 

Luft/bubbelsystem som tillval:                      

Din spabadet kan som tillval förses med luft- 

eller bubbelsystem som ökar strålarnas effekt 

och massageverkan. För att koppla till och från 

luft- eller bubbelsystemet trycker du på LUFT-

knappen.  

OBS! Bubbelsystemet stängs av automatiskt 

efter 15 minuter. 

OBS! När en filtreringscykel påbörjas 

aktiveras bubbelsystemet för att rensa 

ledningarna och säkerställa fullständig 

filtrering. Se till att minst en luftventil alltid 

är helt öppen. 

 

VitAroma / AROMATERAPISYSTEM: 

VitAroma-terapi förenar de unika fördelarna 

med arom och vattenbehandling. Enkelt uttryckt 

innebär aromaterapi att man använder rena 

eteriska oljor, extraherade i högkoncentrerad 

form ur växter, örter och blommor, för att 

förstärka känslan av välbehag med hjälp av 

doftintryck. 

Din spabad är utrustad med en 

aromspridare som sitter på kanten. 

Den körs när Pump 1 är igång och gör att 

luftventilerna öppnas.  

Du upplever då omedelbart de välgörande 

och behagliga effekterna av aromaterapi. 

Detta lugnar dina sinnen och du får ny kraft.  

För att aktivera VitAroma sätter du i en av de 

exklusiva aromaterapidofterna till Vita Spa 

och startar VitAroma-induktionssystemet. 

För att VitAroma-kornen ska hålla längre 

rekommenderas att ta ut dem ur spabadet och 

förvaras i den återförslutningsbara 

förpackningen efter varje användningstillfälle. 

VitAroma aromaterapidofter finns endast hos 

återförsäljare av Vita Spa. 
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Cirkulationspump (CIRK.PUMP): 760-system 

Cirkulationspumpen startas varje gång du 

avslutar grundläget (Pr). All annan utrustning 

startas en kort stund vid början av varje 

filtreringscykel så att rörledningarna rensas. 

Cirkulationspumpen körs permanent (24 timmar) 

med undantag för 30 minuter när den är 

avstängd då vattentemperaturen når 1,5 °C över 

den inställda temperaturen (mest sannolikt i 

varmt klimat). Under sommaren eller när 

omgivningstemperaturen är över 32 °C är det 

viktigt att hålla koll på vattentemperaturen, för att 

upptäcka och åtgärda smyguppvärmning eller 

överhettning. Se SMYGUPPVÄRMNING på sid 

17. 

Lägesinställningarna används nu med 

cirkulationspump. När spabadet är i 

standardläget aktiveras värmeaggregatet efter 

behov för att hålla den inställda temperaturen. 

När den är i ekonomiläget aktiveras 

värmeaggregatet endast under programmerade 

filtreringscykler och värmer upp vattnet till den 

inställda temperaturen. I viloläget aktiveras 

värmeaggregatet endast om vattentemperaturen 

är 11 °C under den inställda temperaturen. 

Omvändningsfunktion (760-system) 

Styrsystemet har en omvändningsfunktion som 

gör det lätt att läsa av displayen både inifrån 

anläggningen och utifrån. För att vända 

displayen trycker du på knappen UPP eller NER 

och sedan på LUFT. Upprepa detta för att 

återställa omvändningen. 

 

Underhållningssystem (tillval) 

Vissa modeller är utrustade med ett 

ljudsystem som förstärker spaupplevelsen 

ytterligare. Underhållningssystemet försörjs 

med ström när spabadet startas, så det är 

alltid redo att användas. 

Se användarhandboken för stereon som 

ingår i ägarinformationen för Vita Spa 

gällande programmering och användning av 

underhållningssystemet. Läs alla anvisningar 

noggrant innan du använder 

underhållningssystemet och SPARA 

ANVISNINGARNA. 

Till detta system medföljer en trådlös 

fjärrkontroll. För att använda fjärrkontrollen 

riktar du den mot den sidovägg på spabadet 

där stereon sitter. 

Obs: Fjärrkontrollen är vattenbeständig, men 

inte vattentät. Doppa aldrig fjärrkontrollen i 

vatten. Det rekommenderas inte att använda 

fjärrkontrollen inne i spabadet. 
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Om kontrollpanelen ser ut så här har 

ditt spa följande funktioner: 

• Vandrandemassage 

 

Vandrandemassage tabell 

Sekvens 

 

 

V1 

Nacke 

 

V2 

Rygg 

 

V3 

Ben 

 

V4 

Fötter 

När magnetventilerna 

V1 – V4 är på så 

skickar vatten vidare 

till följande 

munstycken. 

VANDRANDEMASSAGE    
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Knapp Används till 

 
ON/OFF 

• Aktivera 
sekvenskontrollpanelen 
. 

 
PROGRAM 

• Bläddra mellan de nio 
massagesekvensprogrammen. 

 
HASTIGHET 

• Bläddra mellan 
massagesekvensernas tre 
hastighetslägen. 

 
PAUSE 

• Pausa 
massagesekvensväljaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandrandemassage:                                  

Vissa modeller har ett massage sekvenssystem 

för vattenstrålarna som öppnar och stänger en 

serie av fyra magnetventiler för att ge en 

stimulerande massagesekvens. Med 

kontrollpanelen för systemet kan du starta eller 

avbryta funktionen, byta program, ändra 

hastighet eller pausa systemet när som helst 

under programmet. 

Starta massage sekvenskontrollpanelen:                                  

För att koppla till massage sekvenssystemet 

trycker du på knappen JETPUMP 3 på 

kontrollpanelen på ovansidan. När 

kontrollpanelen är tillkopplad öppnar den alla 4 

magnetventilerna och vatten strömmar genom 

alla öppna munstycken. Två streckade linjer 

visas på displayen. Tryck på knappen ON/OFF 

en gång så visar displayen On. Detta innebär att 

systemet är aktiverat, men inga ändringar sker 

förrän ett sekvensprogram har valts. 

Sekvensprogram:                                            

För att starta sekvensprogrammet trycker du på 

knappen PROG en gång. Displayen visar 

tillfälligt P2 och växlar sedan mellan P2 och S1. 

Systemet kör nu program 2 och 

sekvenshastighet 1. Om du vill byta program 

trycker du på knappen MODE/PROG för att 

bläddra mellan programmen. Displayen visar 

tillfälligt det valda programmet (P3, P4, P5 osv.), 

och visar sedan växelvis det valda programmet 

och sekvenshastigheten. I tabellen för 

Vandrandemassage (sidan ) kan du se i vilken 

ordning ventilerna öppnas och stängs i 

respektive program. 

 

Sekvenshastighet:                                          

När sekvensprogrammet först kopplas till körs det 

automatiskt med standardhastighet, eller S1. För 

att ändra sekvenshastigheten trycker du en gång 

på knappen SPEED. Displayen visar tillfälligt den 

valda hastigheten (S1, S2 eller S3) och visar 

sedan växelvis det aktuella programmet och 

sekvenshastigheten 

Pause:                                                               

För att pausa systemets sekvensförlopp kan du 

när som helst trycka på knappen PAUSE. 

Därigenom stoppas ventilernas drift och de hålls i 

vänteläge antingen tills sekvensen återupptas 

eller tills systemet kopplas ur. 

Displayen visar växelvis PA och det aktuella 

programnumret. Tryck på PAUSE en gång till för 

att återgå till normal drift. 

 

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 locket genom att lägga en distans 

under locket 

- Öppna alla luftventiler 

- Tillse att filtercykel är inställd på F2 

- 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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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 

  

Meddelanden på displayen 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   dr 

   dy 
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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.  
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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 
Filterpatronerna sitter åtkomlig bakom flottör i bräddavloppet eller under filter locket. De skruvas 
bort. När filterpatronerna plockas bort ska pumparna vara avstängda. Kontrollera noga att inga föremål 
åker ner i utsugen. De kan fastna och skada pumparna samt stoppa flödet. 

Filtrar 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 
filtrarna 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 de sätts tillbaks. Om det är tvättmedel kvar kommer spabadet att löddra. 
Det är praktiskt att köpa till två extra patron och ha att skifta mellan. Räkna med att byta ut 
filterpatronerna efter ett år. 

Excel-X™ panel 
Excel-X™ 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 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. 
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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 700 modellerna gäller 5 års garanti mot sprickor och delaminering som uppstått 
utan yttre åverkan. 

Maskinutrustning och rörsystem 

 5 år på 700 mod 
För centralkortet, kontrollpanel, värmare och pump gäller 5 års garanti mot defekter i material och 
tillverkning 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. 
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Garanti-registrering VITA 
 
Detta garantikort ska fyllas i och returneras till Folkpool AB, 153 91 Järna senast 14 dagar efter 
mottagandet. 
 

Inköpsdatum enl. kvitto/faktura………………………………………………………….. 
 

Inköpspris enl. kvitto/faktura…………………………………………………………….. 
 

Modell (model)…………….……………………………………………………………….. 
 

Färg (shell color)…………...……………………………………………………………..... 
 

Serienummer (serial number)……………………………………………………………... 
 
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 (postaladdress)……………………………….……………………………..... 
 

Telefon (phone)……………………………………………………………………………. 
 
Jag har läst instruktionerna och accepterar garantivillkor 
 
Datum…………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………... 
Underskrift av ägare enl. ovan 

 

 


