UNDERHÅLL AV SPABAD
Det är mycket viktigt att filtren rengörs
Det finns några olika sätt att rengöra filtren i ditt spabad. Alla är effektiva, men
de ger olika resultat.

Vi börjar med att tala om vad du INTE ska använda. Rengör inte
filtren med:
•

tvättmedel

•

biltvättmedel

•

diskmedel

•

eller några andra löddrande rengöringsmedel överhuvudtaget

Använd något av nedanstående sätt för att rengöra filtren, och
spabadets vattenkvalitet kommer garanterat att förbättras.

1. Med trädgårdsslangens sprutmunstycke
Plocka av filtren från ditt spa och spruta igenom dem ordentligt med
trädgårdsslangens sprutmunstycke. Gör detta utomhus, det stänker mycket.
Var noga med att spruta rent i alla veck för att få bort smuts, hår och annat
skräp. Detta sätt förhindrar att skräp ansamlas, och dessutom sliter inga
kemikalier på filtermaterialet. Dina filter kommer att fungera mer effektivt och
hålla längre. Det tar bara några minuter och bör göras minst en gång i veckan
om du använder spabadet regelbundet.

2. Med kemikalier (spray)
Använd en filterrengöringsspray. De innehåller avfettningsmedel och är
mycket effektiva.
Spraya generöst över filtren och låt det verka i ca 15 minuter. Skölj sen av dem
med rent vatten.
Spraya filtren igen och låt det verka ytterligare 15 minuter. På så vis får
kemikalierna verkligen sjunka in och få verka ordentligt i filtren.
Skölj sen ordentligt med rent vatten, tills allt tvålämne är borta.
Obs! Var noga med att skölja filtren ordentligt.
Filterspraymedel kan orsaka mycket skum i spabadet när du sätter tillbaka
dem.

3. Med kemisk blötläggning
Använd ett kemiskt blötläggningsmedel, INTE
HUSHÅLLSRENGÖRINGSMEDEL, och spä ut kemikalien i vatten enligt
anvisningarna på förpackningen.
Du måste använda tillräckligt med vatten för att ett filter ska kunna sänkas ner
helt. Om det finns plats för det, kan du lägga i flera filter i lösningen samtidigt.
Låt filtret ligga i blöt i lösningen över natten eller i 24 timmar.
Efter blötläggningen är det viktigt att du sköljer ordentligt med rent vatten. Du
vill ju inte få en massa skum i spabadet.

1. Skölj av filtren med rent vatten en gång i veckan.
2. Använd kemiskt spray en gång i månaden vid standardfilter.
3. Lägg filtren i kemisk blötläggning över natten en gång i månaden.
En del köper två uppsättningar filter för att kunna byta mellan de olika
uppsättningarna. Det är ingen dum idé, och förlänger livslängden på dina filter.
Om du har två uppsättningar filter, får den ena uppsättningen möjlighet att
torka ordentligt, medan den andra uppsättningen arbetar i spabadet.

Kom ihåg!
Ett igensatt filter kan förhindra att spabadet värms upp
ordentligt. Det kan till och med orsaka att
cirkulationspumpen överhettas och bränns, vilket blir en
dyr historia eftersom det inte täcks av garantin!

Vinter – risk för frostskador
Om ditt spabad ska stå tomt över vintermånaderna, eller om du bor i ett kallt
klimat med temperaturer under frysgraderna, är det mycket viktigt att inget
vatten finns kvar i rören eller pumpen, förutom i själva badet.
Om vatten fryser i rören eller pumpen, kan det expandera och orsaka att rören
eller pumpändarna spricker med läckage till följd. Det gör att du inte kan
använda ditt spabad och att du måste ta in en tekniker för att reparera
utrustningen.
Frostskador täcks inte av garantin.

Vattenvård
Kontrollera vattennivån i spabadet regelbundet och fyll på vid behov.
Om du kontrollerar vattnet och kemikalienivån varje dag (eller varje gång du
använder spabadet) och tillsätter kemikalier, så kan du behålla samma vatten i
spabadet i upp till tre månader.
Efter tre månader rekommenderar vi att du tömmer spabadet, rengör
spabadets hölje och munstyckena, och sen fyller på nytt, rent vatten igen.
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