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SWITCH KIT | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA:
- 1 liter Aquafinesse vízkezelő folyadék
-1 levél SWE fertőtlenítő tabletta
- 1 db Aquafinesse Spa Clean csőrendszertisztító tabletta
- 2 db Aquafinesse Filter Cleaner szűrőtisztító tabletta
-1 mérőpohár

AQUAFINESSE VÍZKEZELŐ FOLYADÉK HASZNÁLATA

-Az első használat előtt engedje le a vizet, fertőtlenítse és friss, lágy vízzel töltse fel a medencét! A már
más vegyszerrel kezelt vízben történő alkalmazása nem javasolt!
-A sóoldatot csakis meleg vízbe javasolt önteni! Hideg vízben történő alkalmazásakor az AquaFinesse
kicsapja a vízben található ásványi anyagokat, melyen már csak újbóli vízcsere segíthet!

ADAGOLÁS:
-A sóoldat használata előtt alaposan rázza fel a palackot!
-A mellékelt mérőedény segítségével adagoljon a sóoldatból a palack hátulján található táblázat
szerint megadott mennyiséget hetente egyszer a medence felmelegített vizébe, majd egy perce
kapcsolja be a szivattyúkat!

SWE FERTŐTLENÍTŐ TABLETTA HASZNÁLATA

A klór adagolásának célja az uszodavíz, jakuzzi víz tisztaságának hosszútávú védelme a baktériumok,
gombák és algák ellen.

A lassú oldódásnak köszönhetően hatásukat folyamatosan, hosszú ideig fejtik ki. Ezért megkönnyítik a
klóradagolást, mivel általában csak hetente kell a feloldódott tablettákat pótolni az úszó
vegyszeradagolóba, vagy a szűrőházba.

KLÓR TABLETTA HASZNÁLATA: Tegyen egy tablettát az úszó vegyszer adagolóba, és helyezze a
szűrőházba. Soha ne dobja közvetlen a vízbe, ugyanis megmarhatja a medence falát!
Amint kiázik a klór tabletta, pótolja (kb. 3-4 naponta)

SPA CLEAN CSŐRENDSZERTISZTÍTÓ TABLETTA

A spaclean csőrendszer tisztító tablettát 3-4 havonta érdemes használni, vízcsere előtt.

● Távolítsa el a szűrő(ke)t és tisztítsa meg őket AquaFinesse Filter Cleaner szűrőtisztító tabletta
segítségével

● Morzsoljon el egy darab SpaClean tablettát az egyik bekapcsolt jet előtt, meleg vízben, majd járassa a
motort 20 percig

● A következő 2-3 napban, napont 2-3 alkalommal a motor elindításával mozgassa át a vizet, hogy a
vegyszer mindenhol alaposan átjárja a medencét és a csőrendszert

● 2-3 nap eltelte után engedje le a vizet, majd egy slag segítségével mossa át a csőrendszert
● Töltse fel a medencét tiszta, lágy vízzel, és használja az Aquafinesse vízkezelő folyadékot a leírtak

szerint
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ÖSSZEGZÉS

A medence vízének kiváló minőségéhez az alábbi lépéseket érdemes betartani:

● Jacuzzi használata előtt zuhanyozzon le, figyeljen arra, hogy ne vigyen be sminket, testápolót,
napkrémet, fürdőruháról mosószert, ugyanis ezek vízbe kerülése a víz minőségének romlásához
vezethetnek

● Használja heti rendszerességgel az Aquafinesse vízkezelő folyadékot a használati útmutató szerint
● Használjon klór tablettát/ granulátumot a használati útmutató szerint
● Tisztítsa heti rendszerességgel a szűrőket nagynyomású vízsugárral, havi szinten pedig szűrőtisztító

tablettával áztassa
● 3-4 havonta cserélje le a medence vizét, vízcsere előtt 2-3 nappal mossa át a csőrendszereket a

SpaClean csőrendszer tisztító tablettával
● A medence vizét lágy vízzel töltse fel!
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