UWAGA

INSTRUKCJA U˚YCIA w basenie od 5 m3 do 30 m3
• Zmierzyç pH wody w basenie za pomocà zestawu do analizy wody; idealny pomiar powinien mieÊciç si´ mi´dzy 7,0 a 7,4. W razie potrzeby, wyregulowaç
pH za pomocà pH minus (aby obni˝yç pH) lub pH plus (aby podwy˝szyç pH). Zaleca si´ kontrolowaç pH wody raz w tygodniu.
• Zdjàç foliowà etykiet´ (zgodnie z oznaczeniem), aby dopasowaç pływajàcy dozownik do wielkoÊci basenu. Zalecamy zachowaç etykiet´ do póêniejszego,
ewentualnego, wglàdu.

DEZYNFEKCJA

• Nie wkładaç pływajàcego
dozownika do skimmer.
• Je˝eli w basenie znajdujà
si´ kàpiàcy, nale˝y wyjàç
dozownik z basenu.
• Pływajàcy dozownik nie
jest zabawkà.

KOMPLETNE CHLOROWE
UZDATNIANIE wody w basenie

JAK OBLICZYå
OBJ¢TOÂå PA¡STWA
BASENU?

BASEN NAZIEMNY
ze skimmerem

S

S

XS XXS

Rozmiar XXS :
basen od 5 do 15 m3*

XS XXS

Rozmiar XS :
basen od 15 do 25 m3

S

XS XXS

Rozmiar S :
basen od 25 do 30 m3

Wskazówki dla bezpiecznego u˝ytkowania:

Przy fachowym użyciu nie są potrzebne szczególne zabiegi.
Produktu nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 35° C.
Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:
Materiał/ produkt w stanie suchym podtrzymuje palenie.
Mieć w pogotowiu przyrządy do ochrony dróg oddechowych.

Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne: Osoby porażone należy wynieść na świeże powietrze.
Symptomy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska
jest niezbędna co najmniej przez 48 godzin po wypadku.
Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
Po styczności ze skórą: Spłukać ciepłą wodą.
Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
Po przełknięciu: Natychmiast udać się do lekarza
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* Dla basenów o obj´toÊci od 5 do 30 m3 w celu unikni´cia podra˝nieƒ skóry lub oczu zalecamy kàpiel po upływie minimum 24 godzin
od pierwszego zastosowania produktu.
• Po ustawieniu odpowiedniego otworu wło˝yç pływajàcy dozownik do basenu.
• W warunkach ekstremalnych (burza, du˝a liczba kàpiàcych...) przeprowadziç chlorowanie szokowe za pomocà chlor szok.
• Je˝eli w basenie znajdujà si´ kàpiàcy, wyjàç pływajàcy dozownik z basenu, wło˝yç do pojemnika z wodà i schowaç w miejscu niedost´pnym dla dzieci.
Po kàpieli, wło˝yç pływajàcy dozownik do basenu i wlaç zawartoÊç z pojemnika (woda chlorowana).
W zależności od wielkości ustawionego otworu produkt jest dozowany do wody w basenie przez okres od 1 do 2 miesięcy.
Czas działania tego produktu jest podany informacyjnie, na podstawie standardowych właściwości wody; może się on wydłużyć lub skrócić o około 2
tygodnie w zależności od wartości pH, zasadowości, lub temperatury odbiegającej od normy.
Jeżeli pływający dozownik odwróci się, oznacza to, że jest pusty i należy go wymienić.

Prostokàtny

• PŁYWAJÑCY DOZOWNIK

do basenu od 5m3 do 30m3 wielofunkcyjny:
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Okràg∏y

Przekr´ciç

Owalny

- DEZYNFEKCJA DŁUGOTERMINOWA
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Wrzuciç

- CHRONI PRZED GLONAMI
- KLARUJE WOD¢
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2 - Wybraç rozmiar otworu odpowiadajàcy obj´toÊci basenu

od 5 m3 do 30 m3

Pociàgnàç tutaj, aby zdjàç etykiet´
z dozownika

aby ustawiç otwór, przez który b´dzie
wydostawał si´ produkt do basenu.
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1 - Przekr´ciç szybkim ruchem,

1

= 5 do 30 m3 = 1 do 2 miesi´cy*

* Sposób u˝ycia-patrz opis z drugiecj strony opakowania

do
AN
Ł
A
ZI miesi´cy* pełnego
uzdatniania wody

Inny kszta∏t
*Czas działania tego produktu jest
podany informacyjnie, na podstawie
standardowych właÊciwoÊci wody;
mo˝e si´ on wydłu˝yç lub skróciç o
około 2 tygodnie w zale˝noÊci od
wartoÊci pH, TAC lub temperatury
odbiegajàcej od normy.
Je˝eli pływajàcy dozownik marina
odwróci si´, oznacza to, ˝e jest pusty
i nale˝y go wymieniç.

