STARTINSTRUKTION – DYNASTY SPA
Ta ur filtret/filterna. Dessa hittar du bakom filterluckan eller under den runda flytkorgen. För att
lossa flytkorgen vrid ringen i vänstervarv. Dra ringen och korgen rakt upp, gänga bort filter.
Fyll på vatten genom hålet till filtret till ca 10 cm ovanför filter. Tänk på att spola ur slangen innan,
så att du fyller spat med friskt fräscht vatten.
Ta bort ev. skydd runt filter och montera tillbaks filterna så som de satt vid leveransen
Kontrollera att Start set som följde med spat vid leveransen innehåller:
Manual, extra filter, PH-down, PH-up, SunWac 12, No Scale samt DPD-test för mätning av
PH-värde och Klor.
Läs noga igenom instruktionen för DPD-testet. Det är mycket viktigt att följa instruktionen
för att få ett korrekt mätresultat .
1. Använd testsetet för att kontrollera pH-värdet och justera vid behov enligt doseringen på
förpackningen. Rätt pH-värde skall vara mellan 7,0 – 7,4.
2. Chockklorera vattnet genom att blanda i en fyrdubbel dos av klor, enligt instruktioner på
klorförpackningen. Obs! Låt locket vara öppet i ca 30 minuter efter att du tillsatt klor.
3. Starta pumparna när du blandar i kemikalierna i spavattnet.
4. Kontrollera klorvärdet och justera om det behövs.
5. Låt kemikalierna verka under några timmar innan du blandar i nya kemikalier i vattnet, så att
detta hinner stabilisera sig.
6. Kontrollera än en gång PH-värdet och justera vid behov, Nu är det färdigt för ett HÄRLIGT
SPA BAD.
7. Efter badet skall du tillsätta ytterligare klor, enligt instruktioner på förpackningen och starta
pump 1. Pumpen stänger av sig själv efter 30 minuter.
8. Tvätta filterna ofta, högt antal badande kräver täta byten. Renare filter ger renare vatten.
9. Skall du inte använda spaet på en längre tid så ska vattnet chockkloreras och om så vill
ekonomiläget aktiveras (se instruktionsboken).
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