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Tar bort lager av slem och flottig känsla.*
Eliminerar behovet av klor eller andra starka kemikalier.*
Bibehåller stadiga pH-nivåer.*
Utökar din utrustnings livslängd upp till tre gånger.*
Testad och godkänd av KEMA-institutet
När det används efter anvisningarna.

VARNING: FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
ANVÄND ENDAST DENNA PRODUKT SOM 

BLANDA INTE AQUAFINESSE™ MED NÅGON ANNAN PRODUKT FÖR SPABAD-
SRENGÖRING, EFTERSOM DETTA KAN MEDFÖRA NEGATIVA EFFEKTERANVISAT.

SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING – läs instruktionerna noggrant.

APPLIKATIONSINSTRUKTIONER:

1. Töm badkaret helt. Innan du fyller det med rent kranvatten, spola ur slangen i 60 sekunder.

2. Häll i korrekt mängd AquaFinesse™ (indikerat på flaskan) i vattnet. ÖVERDOSERA INTE!

3. Placera en saneringstablett i den långsamt doserande behållaren, stäng locket, fyll med  

 vatten och placera behållaren direkt på ovansidan av filtret (korgen). Kontrollera behållaren 

 en gång i veckan för att se till att tabletterna fortfarande är intakta.

4. Sätt på vattenstrålarna i minst två minuter för att aktivera AquaFinesse™-systemet för 

 vattenskötsel.

5. Upprepa denna behandling en gång i veckan, på en bestämd dag.

6. Rengör filtret minst en gång i veckan för att se till att det är helt rent.

7. Se till att din ozonator fungerar korrekt. Underhåll den regelbundet och konsultera din  

 återförsäljare om du tycker att den inte fungerar som den ska.

FÖRSTA HJÄLPEN

Om produkten har svalts, drick genast stora mängder vatten. Framkalla inte kräkning. Undvik alkohol. 

Uppsök genast läkare.

Om produkten kommer i ögonen, håll ögonlocken öppna och spola med en jämn, mjuk vattenstråle i 15 

minuter. Om du bär kontaktlinser, spola med vatten i 5 minuter, ta ur linserna och spola ögonen i ytterligare 

10 minuter. Uppsök genast en läkare.

FÖRVARING OCH BORTSKAFFNING

Förvara AquaFinesse™ på en sval, torr plats, borta från extrema temperaturer.

FÖRVARA ALLTID I DEN URSPRUNGLIGA LÅDAN. FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

När flaskan är tom, släng dem med ditt hushållsavfall eller ge den till återvinning om detta är möjligt.

FELSÖKNING

VIKTIGT
Det patenterade AquaFinesse™-systemet försäkrar rent, klart vatten och lossgör gammal smuts och 
kalkavlagringar från rör och utrustning inuti ditt spabad. Denna process kan göra att vattnet verkar 
grumligt under de första veckorna du använder det. Fortsätt att använda produkten enligt anvisnin-
garna – när processen har upprepats två eller tre gånger kommer ditt vatten att vara klart, rent och 
inte kännas �ottigt eller slemmigt. 

OM VATTNET FORTFARANDE ÄR GRUMLIGT
1. Rengör ditt �lter oftare.
2. Se till att saneringstabletten sitter i den långsamt doserande behållaren.
3. Öppna alla strömsprutorna och aktivera dem för att fånga all smuts i �ltret.
4. Byt vatten var tredje månad.

Förslag
- Köp ytterligare ett �lterelement och rotera de två �lterna regelbundet.
- Ta en normal dusch innan du tar ett spabad.
- Använd inte oljebaserade salter eller doftämnen.

OM DU FORTFARANDE HAR FRÅGOR, VAR GOD KONSULTERA VÅR WEBBPLATS: www.aqua�nesse.com.
Eller kontakta oss: mail@aqua�nesse.com


