Haszn álati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az EASY POOL2 teljesen kompatibilis a klórral és a
közmĦKiOy]DWLYL]HNOHJW|EEMpYHOGHQHPNRPSDWLELOLVD
PHMB (polyhexamethylene biguanide, pl. Baquacil)
kezeléssel.
Amennyiben elĘzĘleg egy más kezelési rendszert vagy
nem közműhálózati vizet használt, teljes körĦ elemzésre
van szükség az EASY POOL2 –vel való kezelést
megelőzően.

1.4 Nyissa fel a tablettákat tartalmazó vödröt. Helyezzen 2 db
WDEOHWWiWD V]NLPPHUNRViUED KDJ\RPiQ\RV V]ĦUpV YDJ\D]
HOĘV]ĦUĘ kosárba (Escawat, Escatop, Escaform és Filwat)
1.5 A még nagyobb hatékonyság érdekében a feloldódáskor a
gyorsan oldódó klór kissé bugyog, mely a szĦrĘszövet ideiglenes
felpuffadását okozhatja.
1.6 A víz állapotától függĘen, 12 - 24 óra hosszan folyamatosan
mĦködtesse a szĦrĘberendezést, majd folytassa a vìz hĘfokának
megfelelĘ vízszĦrési ciklust (lásd az alábbi táblázatot).

Első üzembe helyezés (új medence, vagy téliesítést
követően): Végezzen kezelést EASY CLEAR C-vel. 24
óra elteltével kezdje meg az EASY POOL kezelést. Ne
fürödjön, amíg a szabad klór értéke 3,00 fölött van.

2. KARBANTARTÓ KEZELÉS

1. Az EASY POOL 2 alkalmazása

2.1 Kéthetente, lehetőleg azonos napokon végezze.

1.1 A kezelés elĘtt tisztítsa meg a medencét és
bizonyosodjon meg a szĦrĘ tisztaságáról.

2.2 Az elsĘ hetekben rendszeresen mérje a medence vizének
pH-értékét, mivel meg kell bizonyosodnia, hogy az pontosan 7.2
és 7.4 között maradt.
Amennyiben szükséges, korrigálja EASY PLUS vagy EASY
MINUS hozzáadásával.

1.2 Medencéje pH-értékének ellenĘrzésére használjon
tesztkészlet. A pH értéknek 7.2 és 7.4 között kell lennie.
Ha a pH-értéket szabályozni kell, adjon a vízhez EASY
PLUS-t vagy EASY MINUS-t.
1.3 Kapcsolja be a szűrőberendezést, és öntse a
medence vizébe a befúvószelep elé a folyékony EASY
POOL 2-t tartalmazó kanna 1/4 részét, 20 m3 alatti
medencéknél az 1/8 részét.

2.3 Ha hosszabb szűrési időre van szükség, például a forró nyári
időszakokban, az EASY POOL 2 tabletták két hétnél rövidebb idő
alatt feloldódhatnak. Ebben az esetben egészítse ki a vízkezelést
60 m3 víztérfogatonként egy tasak EASY CLEAR C-vel. A 2 hét
elteltével folytassa a vízkezelést EASY POOL 2-vel.

x

Rendszeresen ellenĘUL]]HDV]ĦUĘWLV]WDViJiWpVazonnal tisztítsa meg, amikor a manométeren mért nyomás 7EDUUDO
PHJKDODGMDD]HUHGHWLQ\RPiVW DWLV]WDV]ĦUĘ]HPEHKHO\H]pVHNRUPpUWDGDWRW 

x

Állítsa be a szokványos szĦUpVLLGĘWDUWDPRWD víz hőfokától függően (ld. az alábbi táblázatot).$ szűrési periódusokat IĘOHJD
PHGHQFHKDV]QiODWiQDN idejére időzítse.

x

Ha Filwat szűrőberendezése van, cserélje a szűrőzsákot, amint légbuborékok távoznak a befúvószelepen. Ha Escaformja
van, tLV]WtWVD PHJ DV]ĦUĘNHWPLHOĘWWDPDQRPpWHUPXWDWyMDHOpUQpD-0.4 bar-t.

x

Gondoskodjon a rendszeres karbantartásról, amit a falikefével és porszívóval végezhet el. A vízvonalat gyakran tisztítsa meg
a zsíros szennyeződés eltávolítására speciálisan kikísérletezett EASY CLEAN-nel.
SZĥRÉSI ÉS KEZELÉSI TÁBLÁZAT
A víz hĘIRND
10°C-ig
10 és 12°C között
12 és 14°C között
14 és 16°C között
16 és 20°C között
20 és 24°C között
24 és 26°C
27°C fölött

Szokványos szĦUpV
2 óra
3 óra
4 óra
5 óra
6 óra
8 óra
10 óra

EASY POOL2 kezelés
Átlag kéthetenként ismételje
meg az eljárást. Ez az
idĘV]DNU|YLGHEEOHKHWKDD
V]ĦUĘUHQGV]HUQDJ\RQHUĘV
(Escatop, Escawat).

+ 3 óra fokonként

Ha a szĦUpVLLGĘDQDSLyUiWQHPpULHOWiYROtWVDHODWDEOHWWiWDV]NLPPHUNRViUEyOLOOD]HOĘV]ĦUĘEĘO

A MEDENCE VIZÉNEK LEENGEDÉSE
Valamennyi stabilizált klórtermék (EASY POOL2) a víz izocianursav tartalmának növekedéséhez vezet. Bizonyos határig ennek
jelenléte jótékony hatású. Túlzott mennyiségben azonban csökkenti a klór biotisztító és algaölő hatását, és hosszú távon a fólia
tartós károsodásához vezet. Havonta ellenőrizze a víz izocianursav koncentrációját speciális tesztkészlet segítségével. A
koncentráció nem haladhatja meg a 75 mg/l-t.
A Waterair megoldás: minden évben részlegesen engedje le a medence vizét (az alsó vízrétegekből), és minimum 20 %-nyi friss
vízzel töltse fel. A sokk-kezeléshez csak stabilizálatlan termékeket használjon (EASY CLEAR C).

ÉVES TISZTÍTÁS
Minden tavaszi üzembe helyezés alkalmával alaposan tisztítsa meg a medencét.

A SZĥRė TISZTÍTÁSA
+D D Yt] NHPpQ\ D V]ĦUĘ DQQ\LUD HOYt]N|YHVHGKHW KRJ\ PiU QHP WXGMD PHJWLV]WtWDQL +D EHWpWHV V]ĦUĘMH YDQ i]WDVVD D]W 
yUiQ NHUHV]WO ($6Y )ILTR( ROGDWEDQ (]W N|YHWĘHQ |EOtWVH OH Yt]VXJiUUDO +D KRPRNV]ĦUĘMH YDQ |QWV|Q  O ($6Y )ILTR(-W D
V]ĦUĘWDUWiO\ED +DJ\MD  yUiQ NHUHV]WO KDWQL PDMG PRVVD iW D V]ĦUĘW D LHHUHV]WpV – VLVV]DPRVDWiV iOOiVEDQ

ZAVAROS VÍZ
Ha az üzembe helyezéssel megkésett (a víz hőfoka meghaladja a 12°C-t) vagy a vizet hosszabb ideig nem kezelte, a medence
vize bezavarosodhat. Ebben az esetben végezzen sokk-kezelést az EASY CLEAR C speciális termékkel. Legalább két napig
forgassa a vizet folyamatosan. Ha az eredmény nem kielégítő, állítsa be újra a víz pH-értékét, tisztítsa meg a medencét és a
szűrőt, majd ismételje meg az eljárást. Ezt követően folytassa a vízkezelést EASY POOL2 -vel.

INSTABIL PH
Ha a használat első 4 hetében a medence vizének pH-értéke több korrigálás után sem áll be állandó 7.2 és 7.4 közötti értékre,
célszerű a víz elemeztetése a megfelelő korrigáló kezelés kidolgozásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓBAN TALÁL
(letölthető a www.meridian90.hu oldalról),
VAGY FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKHOZ A +36 20 9792 597 VAGY A +36 20 9117 399 TELEFONSZÁMON.

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK
EGYÉNI VÉDELEM

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Ajánlatos védĘkesztyĦ, védĘszemüveg és megfelelĘ öltözék
viselete.

Belégzés esetén: nyugtassa meg az érintett személyt, majd
vigye friss levegĘUH

HIGIÉNIA

Lenyelés esetén: ne itassa meg, ne próbálja meghányatni,
azonnal V]iOOtWVDNyUKi]ED

Tartsa tiszteletben a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó
használati óvintézkedéseket (NE EGYEN, NE IGYON, NE
CIGARETTÁZZON). Használat után mosson kezet.

Érintkezés bĘUUHO: azonnal vegye le az érintett ruhát és mossa
le a bőrét ví]]HO

TÁROLÁS

Szem: mossa ki csapvízzel, tartsa nyitva a szemhéját.

A termékeket jól szellőző helyen, eredeti csomagolásban,
külön, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.

HASZNÁLAT
Soha ne keverje össze a különböző vegyszereket, függetlenül attól, hogy azok szilárd vagy folyékony
halmazállapotúak.

HA SZÜKSÉGES, FORDULJANAK
ORVOSHOZ VAGY SZEMÉSZHEZ.
SÜRGėSSÉGI TELEFONSZÁM: 112
GROUPE WATERAIR SAS

Székhely: Z.A. – 68580 SEPPOIS LE BAS
Tel: +33 3 89 07 45 45 / Fax : +33 3 89 25 70 79
www.waterair.hu

