
The Dead Sea Experience (FI)

Koe Kuolleen meren mineraalien hyödyt omassa altaassasi kotonasi! 

Suolaveden hyödyt altaassasi: 
The Dead Sea-pakkaus sisältää erikoissekoituksen suoloja ja mineraaleja muodostaen hyvinvoinnin 
lähteen, joka on todella hyödyllinen herkälle iholle. 

AquaFinesse-teknologia yhdessä Kuolleen meren terapeuttisten vaikutusten kanssa, tarjoaa kaikki 
hyödyt sinulle omassa altaassasi yhdessä pakkauksessa! 

Käyttäjänopas AquaFinesse Dead Sea-mineraalivedenhoito: 
Lue tämä AquaFinesse-käyttäjänopas huolellisesti varmistaaksesi kirkkaan ja ympäristöystävällisn 
vedenhoidon altaallesi. Suolapitoisuus säilyy altaassa noin 3-6 kk. 

AquaFinesse Dead Sea-mineraalivedenhoitopakkauksen sisältö: 
-AquaFinesse Dead Sea-suolapakkaus 6kg 
-2 pulloa AquaFinesse-ainetta (2L) + mittakuppi 
-1 purkki rakeista kloorijauhetta + mittalusikka 
-Käyttäjänopas 

Veden kovuus: 
Jos elät asuinalueella, jossa kova tai pehmeä vesi on yleistä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Veden 
alkaalisuuden tulee olla välillä 80-120 ppm. 

pH-arvo: 
AquaFinesse Dead Sea-erikoissuolasekoitus ja AquaFinesse-aine pitävät huolta allasveden 
pH-tasosta. Tämä kuitenkin poikkeaa, jos hanavetesi on todella kovaa tai pehmeää. Tässä 
tapauksessa sinun tulee ennen suolan, kloorin sekä AquaFinessen annostelua säätää ensimmäiseksi 
veden alkaalisuus ja tämän jälkeen pH-arvo. 

Kova vesi: Käytä allasveden pehmentäjää
Pehmeä vesi: Lisää TA+-vedenhoitoainetta allasveteen 

Allaveden pH-taso ja tasapaino ovat riippuvaisia sen alkaalisuustasosta. Tästä johtuen on 
välttämätöntä ensimmäiseksi säätää alkaalisuustaso välille 80-120 ppm ja tämän jälkeen pH-taso 
välille 7.2-7.8. 

Korroosio: 
Suolavesi tunnetaan myös korroosisena. Koska suolapitoisuus on paljon pienempi kuin merivedessä 
ja kaikki altaan osat ovat veden alla, korroosion riski on pienempi (myös AquaFinesse-aine estää 
korroosion muodostumista). Jos kuitenkin haluat tyhjentää altaasi pidemmäksi aikaa, suosittelemme 
sinua huuhtelemaan altaan hanavedellä sen jälkeen, kun olet tyhjentänyt vanhan suolatun 
allasveden.

Käyttäjänopas



The Dead Sea Experience (FI)

Altaan ja Dead Sea-paketin alkuvalmistelut ja käyttöönotto: 

1. Puhdista altaan pinta ja täytä allas hanavedellä. 

2. Lämmitä allasvesi haluamaasi lämpötilaan. 

3. Ravista AquaFinesse-pullo hyvin ja lisää oikea annos allasveteen (katso pakkauksen 
annostelutaulukko). Älä ylitä suositeltua annosta. 

4. Avaa kaikki venttiilit ja suuttimet. Säädä hierontapumput täysille ja lisää AquaFinesse Dead 
Sea-suolaseosta allasveteen (kts. annostelumäärä alta). Suola kerääntyy ensiksi altaan pohjalle ja 
sen istuimille, mutta liukenee pian kokonaan allasveteen. 

Altaan tilavuus    Suolan annostelu 
<1000 l              n. 3 kg (puolet pussista) 
1000-1800 l         6 kg (koko pussi) 

5. Lisää yksi mittalusikallinen rakeista klooria allasveteen.  

6. Säännöllinen huolto: lisää yksi mittalusikallinen rakeista klooria allasveteen jokaisen kylpykerran 
jälkeen tai kerran viikossa mikäli allasta ei käytetä. 

7. Huuhtele suodatin (tai suodattimet) 2-4 viikon välein AquaFinesse- 
suodattimenpuhdistustableteilla. 

8. Älä sekoita AquaFinesseä muiden kemikaalien kanssa. Jos käytät kooria, lisää se aina suoraan 
veteen. 

Vinkit: 

- Suosittelemme pitämään kahta suodatinta kierrossa jatkuvasti. Kun toinen pitää pestä, voi toisen 
vaihtaa tilalle. 
- Jätä kaikki suuttimet ja venttiilit aina auki, jotta vesi virtaisi puhdistuksen aikana ongelmitta. 
- Sulje altaan kansi, kun allas ei ole käytössä. Allas kuluttaa enemmän energiaa kannen ollessa auki. 

Tärkeää! 

Ei lasten lähettyville. Jos ainetta tulee nieltyä, juo välittömästi suuria määriä vettä. 

Älä yritä oksentaa ainetta ulos ja vältä alkoholia. Hae välittömästi lääkärisi vastaanotolle. 

Kysymyksiä? 

Jos sinulla ilmenee lisäkysymyksiä, ota yhteyttä AquaFinessen jälleenmyyjääsi tai käy osoitteessa 
www.aquafinesse.fi.


