
 

 
 

Vennligst les instruksjonen nøye for å være sikker på at du får enkelt og miljøvennlig vedlikehold. 
I AquaFinesse-esken finner du: 
• 2 flasker med AquaFinesse væske 
• 1 boks klortabletter/ * eller granulat 
• 1 dispenser / * eller 
• 1 målekopp 
• 1 bruksanvisning 
 
Enkel oppstart og ukentlig behandling 
1. Juster Alkalinitet og eventuell PH om nødvendig. Rist flasken med AquaFinesse før bruk og tilsett riktig 
mengde i forhold til volum på badet ditt. ( Bruk målebeger ) Ikke overdosser. 
2. Åpne alle ventiler og dyser. La pumper gå på full hastighet en periode for god innblanding. 
3. Legg en klortablett i dispenseren, og plasser den på en sikker måte slik at den ike suges inn i rørsystemet 
ved f. eksempel filtervask / bytte. 
* Hvis klorgranulat brukes i stedet for klortabletter, tilsett ca 1 spiseskje til vannet hver gang du har brukt 
boblebadet. Når boblebadet ikke er i bruk tilsettes minimum en spiseskje klorgranulat ukentlig. 
5. Skyll filter(ene) ukentlig og rengjør med filterrens. Hvis engangsfilter byttes disse etter 3-5 måneder. 
Produsenter av boblebad anbefaler vannbytte omtrent hver 3-4 måned. 
 
Å starte opp et brukt med AquaFinesse 
Før du begynner å bruke AquaFinesse anbefaler vi på det sterkeste at du rengjør boblebadet ditt grundig 
med RørRens. Dette vil fjerne Biofilm, skitt og kalsium fra overflater og rør. Alternativt vil dette løse seg 
sakte opp over tid og gjøre vannet grått /skyet 
 
Tips 
• ha et ekstra filter så du kan bytte når det vaskes. Ved engangsfilter – ha alltid nye filter tilgjengelig 
• La alle dyser stå åpne slik at du får gjennomstrømning i rørene. 
• Lås alltid lokket på boblebadet når det ikke er i bruk. Steng luftventiler så det ikke suges inn luft. 
 
Et nytt boblebad 
Nye bad vil alltid ha litt rester fra produksjon og lagring, så ved førstegangs bruk kan det være lurt å skifte 
vann etter en kortere periode. 
Råd om pH Basic i all vannkjemi er at PH og Alkalinitet skal være innenfor OK på testestrips 

Viktig Bruk AquaFinesse kun som beskrevet. Oppbevar i originalpakning og pass på at barnesikringen er 
lukket godt. Førstehjelp Hvis produktet svelges, drikk store mengder vann øyeblikkelig. Fremkall ikke 
brekninger. Ta umiddelbart kontakt med lege/sykehus. Unngå Alkohol. 
Oppbevares utilgjengelig for barn Når pakken er tom kan den kastes i det normale husholdningsavfallet, 
eller resirkuleres der det er mulig. 
 

 
 

 

Spabutikken Polarbad   
Haakon VII’s gate 27   
7041 Trondheim.  
Telefon 73911800  
mail Jostein@jostein.no 
Bestill gjerne varer på 
nettbutikk www.spashop.no 
 
 

 

I startpakke AquaFiness finesse finner du:                   

1 flaske Aqua Finesse, 1. boks Klortab,/*eller 

granulat, 1 dispenser/*eller målekopp, 

Bruksanvisning, + 1 kg Alaklinitet opp, 

Testestrips for Alkalinitet/ PH  
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