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Aqua Excellent -hoitoaine

Aqua Excellent hoitoainepakkaus sisältää 2 kpl litran 
hoitoainepulloa, mittamukin, annostelijan kloori/bro-
mitabletille sekä mikrokuituliinan.

Kloori- ja bromitabletit sekä testitikut tulee ostaa erik-
seen.

Käyttöohje:
1. Ravista hoitoainepullo hyvin ennen käyttöä.
2. Annostele hoitoaine alla olevan taulukon mukaan
mittamukiin ja kaada se porealtaasi veteen.
3. Käynnistä pumput täydelle teholle 2 minuutiksi.

Porealtaan veden määrä   Hoitoaine / viikko
 litroina     ml

 < 1200      100
 1200-1400     125
 1400-1600     150
 1600-1800     175
 1800-2000     200
 2000-2200     225

4. Aseta yksi kloori- tai bromitabletti (myydään erikseen) annostelijaan ja sijoita se altaan merkistä ja 
mallista riippuen suodattimen päälle tai viereen. 
5. Toista yllämainittu kerran viikossa.
6. Mittaa veden pH-arvo kerran kuussa (tai tarvittaessa useammin). pH -arvon tulee olla välillä 7.2 - 7.6. 
Jos pH on liian matala, nosta sitä pH+ -aineella ja mikäli liian korkea laske sitä pH- -aineella. Mikäli olet 
korjannut veden pH-arvoa, tarkistusmittaa se uudestaan viikon päästä varmistaaksesi, että se on asettu-
nut oikeaksi. 
HUOM: AE hoitonestettä ja klooritabletteja käytettäessä, on normaalia että testitikut näyttävät kloorin 
määräksi 0. Mikäli vesi näyttää samealta lisää hiukan klooria
(Veden pH-arvoon vaikuttaa moni tekijä mm. käytetyn veden laatu, altaan käyttö, hoito-aineen annostelu, muiden kemikaalien käyttö kuten 

kylpytuoksut ja -kapselit.)
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Veden vaahtoaminen

Jos ulkopoeraltaan vesi vaahtoaa voimakkaasti, tarkista, että olet lisännyt hoitoainetta oikean määrän 
suhteessa altaan vesimäärään. Jos lisäät liikaa hoitonestettä, vesi saattaa vaahdota. Tarkkaile tilannetta 
viikon verran. Mikäli vesi vaahtoaa edelleen, voit lisätä veteen vaahtoamisen hillitsevää ja estävää ve-
denhoitoainetta.

Veden limoittuminen

Jos ulkoporealtaan vesi tulee limaiseksi, tarkista ensin suodattimen kunto ja puhdista suodatin. Veden li-
maantuessa tee ulkoporealtaa veden tehohoito Ultrashock-nesteellä. Jos veden vaihdosta on jo yli kuusi 
kuukautta, vaihda kylpyvesi ja puhdista märällä liinalla ulkoporealtaan sisäpinta.

Hiekan kertyminen altaan pohjalle
Jos ulkoporealtaan pohjalle kertyy hiekkaa, voi hiekan poistaa helposti ja vaivattomasti pohjaimurin 
avulla.

Sähkökatkos
Jos kotonasi tapahtuu sähkökatkos, uloporeallas käynnistyy automaattisesti sähköjen palauduttua. Mikä-
li näin ei tapahtu, älä avaa altaan lämpökantta. Tarkista altaan sulakkeet ja vikavirtasuoja talosi sulake-
taulusta. Sähkökatkoksen jälkeen tarkista ulkoporealtaan toiminnot ja veden lämpötila. 

Vikakoodit ja toimenpiteet
Jos ulkoporealtaan ohjauspaneeli ilmoittaa vikakoodeista, löydät avun ohjauspaneelin opasmanuaalista 
tai sivustoltamme ”käyttöohjeita” -välilehdeltä.

Kotoa poissaolon aikana
Jos olet lähdössä esimerkiksi yli kahden viikon pituiselle lomamatkalle, voit laskea ulkoporealtaan lämpö-
tilaa 5-10 astetta sähkön säästämiseksi. Lisää myös ylimääräinen klooritabletti veteen. Mikäli vesi näyttää 
samealta palattuasi, tee vedelle tehokäsittely Ultrashock-hoitonesteellä.

Verkkokaupastamme ja myymälästämme löydät kaiken tarvittavan altaasi hoitoa tai huoltoa varten.

Tilaa Foam Down 

Tilaa Ultra Shock

Käyttöohjeet 

Tilaa allasimuri 

https://verkkokauppa.propatio.fi/fi/aqua-excellent-foam-down-1l.html
https://verkkokauppa.propatio.fi/fi/spa-balancer-ultra-shock.html
http://www.propatio.fi/ulkoporeallas-kayttooppaat/
https://verkkokauppa.propatio.fi/fi/spavac-allasimuri.html

