SPACARE STARTPAKKE DELUXE
Indhold:
• OxyBox
• Sunwac 9
• Alka Down
• PH Up
• PH Down
• No Scale
• Bright & Clear
• Smarttester

BRUGSVEJLEDNING:

Med Oxy Box får du et lugtfrit alternativ til klorholdige kemikalier, som effektivt desinficerer vandet. Med SpaCare Oxy Plus Activator Liquid desinficeres vandet ved nyfyldning, samt en gang
ugentligt. SpaCare Active Oxygen Granular opsamler bakterierne og fjerner dem, og anvendes ved
nyfyldning og dagligt før badning.
Sunwac 9 klortabletter bruges én gang om ugen til at tage de mest genstridige bakterier, som kun
klor kan tage. Brug blot 1 klortablet på samme tidspunkt i ugen.

Alka Down skal anvendes til at holde Ph værdien på plads, hvis der er meget kalk i vandet. Oplever man at PH værdien ryger op, selvom man anvender PH Down, så skal alkaliteten i vandet
reguleres. Alkaliteten kan også måles med Smarttesteren.
Ph Up og PhDown bruges til at justere vandets balance. Ph værdien er vigtig for at regulere virkningen af de desinficerende produkter, samt for at undgå irritation af huden. Brug den medfølgende
Smarttester til at måle løbende. Ph-værdien skal ligge mellem 7,0-7,4.
No Scale sørger for at kalk og jern ikke sætter sig så let på indersiden af spabadet. Bruges ved
nyfyldning samt ugentligt, hvis vandet genbruges over en længere periode.

Brug Bright & Clear til at holde vandet klart. Det sørger for at samle partiklerne så filteret nemmere kan samle det op, og vandet dermed ikke ser grumset ud. Bruges ved nyfyldning, og ugentlig
vedligehold.
Med Smarttester kan du måle alle de værdier du har brug for, for at kontrollere indholdet af kemikalier. Her får du vist præcise målinger på Ph-værdier, klor og alkalitet, og er fri for at skulle stå og
vurdere en farve på en test-strip. På denne måde kan du nemmere regulere brugen af kemikalier,
hvilket er sundest for dig.
OBS! Følg mængdeanvisningen på de enkelte produkter!

