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Basic, Exclusive, Prestige, Relax
Käyttöohje

VAROITUS!
A. Lue ohjeet perusteellisesti ennen asennuksen alkua.
B. Emme vastaa siitä jos tuote ei toimi tai on vaurioitunut jos ohjeita ei ole noudatettu asennuksen
yhteydessä.
C. Kun avaat pakkauksen tarkista että tuote ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos vaurio huomataan,
ilmoita siinä tapauksessa kuljetusliikkeelle.
D. HUOM! Jos kylpy upotetaan esim. terassiin on rakennelma tehtävä niin että kylvyn ympäriltä on aina
vapaasti päästävä suorittamaan mahdollisia huoltotoimenpiteteitä. Ulkoverhoilu ja mahdollinen
eristys on voitava poistaa ongelmitta.
E. Lue tekniset ohjeet ennen kylvyn asentamista
F. Älä jätä lapsia valvomatta kylpyyn
G. Älä istu pää tai selkä vasten pintavesisuodatinta
H. Tarkista veden laatu, lämpötila ja toiminta säännöllisesti älä jätä kylpyä valvomatta pidemmäksi
aikajaksoksi.
I. Jos automaattisia kemikaaliannostelijoita (kelluvia ym.ym.) käytetään on ne säädettävä tarkasti että
estetään väärä annostus. Noudata meidän ohjeissa olevia suosituksia.
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Kiitos, kun valitsit SpaDealers kylpytynnyrin. Me teemme parhaamme, että sinä
viihtyisit ja olisit tyytyväinen meihin ja tuotteisiimme. Jos sinulla on kysyttävää
tuotteistamme, soita +358‐(0)10‐239 5600 tai lähetä sähköpostia info@spadealers.fi
Ehdotus alustantekoa varten
Puualusta
Trästomme
Wooden frame

Nurmi
Gräs
Grass

Nicht auf Rasen!
Pelouse
Трава

Sijoita
kylpytynnyri
vakaalle alustalle,
ei suoraan maan
päälle

Kivi- tai valulaatta
Sten- eller gjuten platta
Stone or concrete plate

Auf Holzrahmen
Structure bois
Деревянная конструкция

Stein- oder Betonfundament
Pierre ou ciment
Камень или бетон

Tiivistetty sorapeti
Stampat grus
Gravel foundation

Dichter Schotter
Fondation en gravier
Гравий

Hoito
Kylpytynnyrin ulkopinnat tulee käsitellä kerran vuodessa puuöljyllä, joka on tarkoitettu kovalle puulle ja
sisältää UV‐suojan, sekä heikolla ruskealla sävytyksellä joka antaa paremman suojan.
Vakio paneli

Öljykäsitelty paneli

Käsittelemätön 3 vuoden jälkeen

Vedenkulutus ja energia!
Vedentäyttö suoritetaan yleisesti puutarhaletkulla joka on kytketty vesijohtoverkostoon. Jos muuta vettä
käytetään pitää erityistä huomiota kiinnittää bakteeririskiin. Lue erillinen ohje vesihygieniasta ja kemikaalien
käytöstä.

Muista, että veden pinta nousee noin 5 cm / kun normaalikokoinen henkilö istahtaa kylpytynnyriin. Tämä
vastaa noin 80 litraa vettä. Täytetty vedenpinta pitää olla n. 20 cm yläreunasta. Tällöin lämmitettävän veden
kokonaismäärä vähenee n. 200 litralla. Jos kylpytynnyri täytetään ääriä myöten, tulee tämä sama vesimäärä
valumaan reunan yli tynnyristä kun 2 henkilöä istahtaa kylpytynnyriin.
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Käytön jälkeen kylpytynnyrin vesi poistetaan.
Kylpytynnyri huuhdellaan puhtaalla raikkaalla vedellä. Jos vesi on seissyt kylpytynnyrissä pitkään, tynnyri on
myös harjattava esim. mäntysaippualla. Muista puhdistaa myös istuinpenkkien alta. Jos sinulla on
SpaDealersin kamiina, se on aina tyhjennettävä vedestä.

Lämmitysjärjestelmä
Lue aina liitteenä oleva ohje joka tulee lämmitysjärjestelmän mukana, esim. puulämmitteinen kamiina ja
kaasukamiina. Ole huolellinen ja noudata näitä ja ota myös huomioon se joka koskee sitä kun on
jäätymisriski.

Kun hoidat SpaDealers kylpytynnyriäsi oikein, voit kylpeä siinä useita vuosia.
Toivotamme teille ihania kylpyhetkiä.
TARVIKKEET (Esim.)
Kansi Relax

LED valo

Pore

Portaat

Kansi eristetty

Kansi lämpöpuu

Niskatuki

AquaClarus Suodatusjärjestelmä

Kemikaalit
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Lisää tuotteita ja infoa www.spadealers.fi
Lagervägen 4 ‐ 66200
Korsnäs, Suomi
Puh. 010‐239 5600
www.spadealers.fi
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