
Bruksanvisning för O-Care Spa Water Care vattenunderhåll
Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning 
noggrant för att säkerställa ett effektivt och miljövänligt 
underhåll av ditt spavatten.

För att ta bort föroreningar i spabadets rörsystem krävs 
kemikalier. O-Care skyddar och förhindrar förorening i 
spabadets rörsystem. Inga föroreningar (biofilm m.m.) i 
spabadets rörsystem betyder att du kan använda mindre 
mängder kemikalier och de gör sitt jobb mer effektivt.

O-Care kan minska mängden kemikalier som behövs med 
upp till 78% och fortfarande nå vattenvärdena för rent vatten.

O-Care Weekly Spa Care paketet består av:
•	 2-litersflaska komponent 1
•	 2-litersflaska komponent 2
•	 Mätbägare
•	 Bruksanvisning

O-Care Spa Weekly Care är en tvåkomponentsprodukt för 
klart, silkeslent och hygieniskt rent vatten.

Använd mätbägaren för att tillsätta den anvisade mängden 
från flaska 1 och flaska 2 i spavattnet. För rekommenderad 
mängd, se etiketten på flaskan.
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Steg-för-steg-anvisningar: 
1 Tillsätt först produkt 1 i spa-vattnet. 
2 Tillsätt sedan produkt 2 i spa-vattnet. 
3 Låt pumpen köra för fullt i ca 1 minut med alla jetstrålar öppna. 
4 Kontrollera och justera pH- och desinfektionsnivå (pH 7,2-7,8/CL 3-5 ppm/BR 2-6 ppm eller se 
diagrammet på sidan 3) 
5 Efter att du har använt spabadet ska du tillsätta 5-20 gram klor eller brom i spa-vattnet. Om du 
inte använder spabadet ska du tillsätta samma mängd minst en gång i veckan (se 
desinfektionsschema på sidan 3) 
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Börja med O-Care
Rengör ditt spa ordentligt innan du använder O-Care Weekly 
Spa Care för första gången. Biofilm, kalk och andra typer av 
förorening finns ofta i rören. Rengör rören med en spa-ren-
görare (pipe cleaner) och använd alltid rent vatten för att fylla 
spabadet. Låt det vatten som legat i slangen rinna ut först 
(bakterier).

Steg-för-steg-anvisningar:
1. Tillsätt först produkt 1 i spavattnet.
2. Tillsätt sedan produkt 2 i spavattnet.
3. Låt pumpen köra för fullt i ca 1 minut med alla jetstrålar 

öppna.
4. Kontrollera och justera pH- och desinfektionsnivå 

(pH 7,2-7,8/CL 1-3 ppm/BR 2-6 ppm/TA 80-120). 
CL = Klor 
BR = Brom 
TA = Total Alkalinitet

5. Efter att du har använt spabadet tillsätter du 5-20 
gram klor eller brom i spavattnet. Om du inte använder 
spabadet ska du tillsätta samma mängd minst en gång i 
veckan.

Tips
•	 Ladda ner O-Care Aqua Tool App från App Store eller 

Google Play för hjälp med underhåll av vattnet.
•	 Om du har ett extra filter kan du byta under rengöringen.
•	 Se till att alla jetstrålar, vattenfall och fontäner alltid är lite 

öppna för att säkerställa bra flöde och rengöring av rören.

Tack för att du använder O-Care. Vi hoppas att du tycker det 
är lätt att använda.
Om du har frågor kontaktar du din återförsäljare eller besöker 
webbplatsen www.o-care.com



Ett nytt spa
Förorening sker alltid under transport och förvaring av ett 
nytt spa. Behandla ett nytt spa med klorchock eller en 
spa-rengörare. Det är möjligt att vattnet förblir grumligt un-
der de första veckorna. Weekly Spa Care från O-Care löser 
upp alla föroreningar. Detta kan innebära att ditt spavatten 
inte är helt kristallklart under den första veckan. Se till att du 
desinfekterar med extra desinfektionsmedel under denna 
period.

Problem med att hålla vattnet rent
Många faktorer spelar in när det gäller att behålla vattnet 
rent och klart. Alkalinitet (TA), pH-värdet och kalciumnivån 
på det vatten som används påverkar kraftigt ditt spavatten. 
Om du har frågor, besök webbplatsen www.o-care.com 
eller ladda ner O-Care Aqua Tool App från App Store eller 
Google Play.

Nödsituationer
Om produkt 1 eller produkt 2 förtärs ska du dricka en stor 
mängd vatten omedelbart. Framkalla inte kräkningar och 
drick inte alkohol. Kontakta läkare omedelbart.
*Förvara utom räckhåll för barn.

Avfallshantering
Lämna in förpackningen för återvinning.
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Distributör Sverige:

Spaparts Nordic AB
Lasarettsvägen 42
931 41 Skellefteå

Tel: 0910-130 13

info@spapartsnordic.se • www.spapartsnordic.se

Säkerhetsdatablad för produkten 
hittar du på www.spapartsnordic.se

Återförsäljare:
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