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   הוראות שימוש

 מערכת לטיפול במי ספא וג'קוזי

 יקר/ה, ®אקוופינסלקוח/ת 

, מוביל עולמי בתעשיית הטיפול במים. רכישתך תבטיח כי את/ה ®אקוופינסתודה לך על רכישת 
 מפונקים; רוחצים במים האיכותיים ביותר שניתן לדמיין. גםומשפחתך תהיו לא רק מוגנים כי אם 

 תמצאו: אקוופינסבערכת 

 ®אקוופינסמיכלים של נוזל  2 -
 חבילה של טבליות חיטוי 1 -
 התקן )דיספנסר( 1 -
 כוס מדידה 1 -
 הוראות שימוש 1 -

 

 טיפול שבועי פשוט

יש להוסיף על מנת לשחרר את הנוסחה המוגנת בפטנט.  אקוופינסיש לנער את מיכל נוזל  .1
 מידה אחת ישירות למי הספא שלך, להפעיל את הסילונים למשך מספר דקות כדי לערבב.

 יש להוסיף טבליית חיטוי חדשה להתקן )דיספנסר( ולהניח על מגש הפילטר. .2
 יש לנקות את הפילטרים.  .3

 , יש לבדוק בטבלת המידות®אקוופינסכדי להבטיח שהינך משתמש/ת במידה הנכונה של נוסחת 
 אין לשים מנת יתרל צד המיכל. שע
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 טבלת כמויות נוזל אקוופינס לפי נפח ג'קוזי

 כמות נוזל אקוופינס )מ"ל( נפח ג'קוזי )ליטרים(

< 900 160 

901-1000 180 

1001-1100 200 

1101-1200 220 

1201-1300 240 

1301-1400 260 

1401-1500 280 

1501-1600 300 

1601-1700 320 

1701-1800 340 

1801-1900 360 

1901-2000 380 

2001-2200 410 

2201-2400 440 

 

( אשר ניתן להחליפו בדיכלור Trichlor)רא טריכלור קהמחטא המסופק הוא סוג של כלור הנ
(Dichlor )–  אקוופינסכלור גרגרי או ברום לפי ההעדפה; אך לפני שעושים כן נא התייעצו עם מומחה 

 .®אקוופינסלטיפול במים/סוכן 

 אין לתת לטבליות החיטוי להסתיים לחלוטין, יש לבדוק על בסיס קבוע ולהחליף לפי הצורך.

אם אין בספא שלך מגש פילטר ניתן להניח את הדיספנסר על גבי הפילטר או בתוך התקן צף באיזור 
לניקוי פילטר להשרייה של שעה.  אקוופינסהפילטר. לצורך ניקוי הפילטרים אנו ממליצים על טבליית 

 יש לעקוב אחרי ההנחיות על גבי האריזה.

 אקוופינסאיך עובד 

כי על מנת לשגשג, בקטריות יוצרות שכבה של "רפש" הנקראת המדענים שנים הבינו ה הלךבמ
אוכלות ומתרבות. במשך הזמן השכבה מתעבית, ככל שהיא יותר עבה  ,הן מוגנותבה ביופילם אשר 

 וגורמות לבעיות נוספות מיותרות. יות נמצאות בהיותר בקטר

רמה גבוהה של כלור או ברום הורגת בקטריות רק בשכבה החיצונית של הביופילם ומותירה  אפילו
 את הבקטריות שבפנים להמשיך להתרבות.

 לתמונה: אקוופינסכאן נכנס 

בטיפול שבועי פשוט אחד הנוסחה המוגנת בפטנט, הידידותית לסביבה יורדת לשורש הבעיה על ידי 
שכבת הביופילם מפני השטח. השכבה מסולקת על ידי פעולת המים ומונעת מהיווצרות מחדש,  פירוק

 .יורדת באופן דרמטי אפשרות ההתיישבות של הבקטריותו

 מה לגבי הצטברות סידן?

 ר. הוא מפוראקוופינסהרס שהוא מותיר אחריו, אך אפילו סידן אינו עומד מול כוח הסידן ידוע מאד ב
 ונשטף אל הפילטר. ®אקוופינסעל ידי נוסחת 
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 להתחיל ספא חדש

קו מערכת מאחר ותהליך זה נעשה על  .בזמן תהליך היצור בריכות הספא ממולאות מים ונבדקות
. עד שאריות מבריכות אחרות או מהמפעל עצמו , המים בהם משתמשים עלולים להכיל אבק אוהיצור

 ליטר אחד ממים אלו עשוי להישאר בצנרת של הספא שלך לאחר הניקוז וביופילם עלול להצטבר.

מסיבה זו על כל בריכות הספא החדשות להיות מטופלות במכת כלור כאשר הן מותקנות. ניתן 
מהלך השבועות הראשונים אין זה שעות לאחר מכת הכלור.ב 4-6שלך  אקוופינסלהתחיל להשתמש ב

עושה את פעולתו ומתחיל  אקוופינס נדיר לראות מיים מעט מעורפלים, זהו תהליך טבעי בזמן ש
לפרק את הביופילם מהקירות ומהצנרת. בתקופה זו אנא וודא כי הפילטרים מנוקים באופן קבוע. 

אלו המבקשים להימנע  מוכשרים.כאשר תקופת ניקוי או טיהור זו הסתיימה, המים שלך יהיו צלולים ו
. זהו טיפול לניקוי אקוופינסמתקופת ניקוי זו, יוכלו להתחיל על ידי שימוש בטבליית "ספא קלין" של 

 עמוק וידידותי לסביבה אשר ינקה ביסודיות את בריכת הספא שלך.

 

 אקוופינסמעבר ל

סידן ולכלוך )אשר תכופות מצטבר אנו ממליצים שהספא שלך ינוקה קודם כל ביסודיות מביופילם ישן, 
. יש לרוקן את המים לאחר אקוופינסבטבליית "ספא קלין" של  בלתי נראה בצנרת( על ידי שימוש ב

 יכולים להציע לך. אקוופינסשרק  יחודיתהרחצה המכן ואז למלא מחדש; כעת הנך מוכנ/ה לחווית 

 

 טיפים שימושיים

 התקלח/י לפני השימוש בספא שלך

 את בגדי הרחצה במים נקיים ולא בדטרגנטיםשטוף/שטפי 

 זוג פילטרים נוסף יאפשר לך רוטציה וניקוי שבועי, יאריך את חיי הפילטר וישפר את פעולת הסינון!

לזרום בחופשיות  אקוופינסוודא/י כי הסילונים הפרטניים בספא שלך ישארו פתוחים, כדי לתת ל
 בצנרת ולתת הגנה מירבית.

 24שעות בכל  4הספא שלך צריך להיות על מחזור סינון לפחות  היה יעיל,י אקוופינסעל מנת ש
 שעות.

 הערה על בדיקות:

מכיל  אקוופינסוהאלקליין של המים שלך לא תדרוש התאמה מאחר ונוזל  PH-בנסיבות רגילות רמת ה

לים מרכיב מייצב טבעי, מכל מקום מומלצים מקלוני בדיקה מאחר ואיזורים גיאוגרפים מסוימים יכו
באם הנך מוצא/ת כי על המים להיות מותאמים, הליך  להיות עם ערכי סידן גבוהים או נמוכים במיוחד.

 .אקוופינסזה נעשה באופן פשוט ואינו מפריע לפעולת 

BISHTA (British and Irish Spa and Hot Tub Association ממליצים כי רמות סידן חופשי ישמרו בין )

כי המים בספא ירוקנו וימולאו מחדש  מומלץ.  כמו כן 7.2-7.8תהיה בין  PH-ושרמת ה 1מ"ג/3-5

 חודשים. 3-לפחות פעם ב

 השמש/י במוצר לפי ההוראות.

 עם מוצרי ניקוי ספא אחרים. אקוופינסאין לערבב את 



 

4 
 

 

 עזרה ראשונה

מאלכוהול. במקרה של בליעה, יש לשתות הרבה מים מייד. אין לעודד או לגרום להקאה. יש להימנע 
 יש לבקש עזרה רפואית מיידית.

עם העיניים, יש להחזיק את העפעף פתוח ולשטוף בזרם מים עדין  אקוופינסבמצב של מגע ישיר של 
דקות, להסיר את  5דקות. אם יש עדשות מגע יש לשטוף את העיניים כמתואר למשך  15למשך 

 דקות נוספות. 10עדשות המגע ואז להמשיך לשטוף 

 

 ילוק פסולתסאחסון ו

 וקריר, רחוק מטמפרטורות קיצוניות , מוצלבמקום יבש באריזתו המקורית אקוופינסיש לאחסן את 

 יש להרחיק מהישג יד של ילדים

 כאשר האריזה ריקה יש לסלק בדרכי סילוק האשפה המקובלות או למחזר כאשר אפשרי.

 - אלינולשאלות נוספות אנא פנה/י 

 אקוופינס ישראל: 

 www.clearwater.co.il 054-2556005נייד  077-7041014פקס  072-2657565טלפון 


