
Gebruiksaanwijzing

Met de Pool Power Mini starterkit kunt u het wa-
ter van uw zwembad/whirlpool in goede conditie
houden.

Hoe gaat u te werk?
Na het vullen van uw bad gelijk poolpower mini
quick tabletjes doseren. De dosering is afhanke-
lijk van de hoeveelheid water in uw bad.
Bij het vullen voor de eerste keer 3 tabletten per
1000 liter water (= 1 kubieke meter) doseren,
daarna het chloorgehalte regelmatig controleren
en er voor zorgen dat het chloorgehalte tussen
de 2 en 5 ppm (=mg/l) blijft. 1 tabletje verhoogt het
chloorgehalte van 1000 liter water met 1,5 ppm.
U moet regelmatig het chloorgehalte meten. Hoe-
veel chloor verbruikt wordt, hangt helemaal van
de omstandigheden af (zonneschijn, temperatuur
en de graad van vervuiling van het water).

De tabletjes altijd met behulp van de blauwwitte
chloordoseerdrijver oplossen. Dit gaat als volgt:
het blauwe dekseltje opendraaien, het juiste aan-
tal tabletjes in het netje van het drijvertje doen en
het drijvertje na het sluiten van de deksel in het bad
plaatsen. De pomp moet aanstaan zodat het chloor
goed kan circuleren en overal zijn werk kan doen.
Door aan de onderste blauwe ring van de
chloordoseerdrijver te draaien kunt u het oplos-
sen van de tabletten versnellen of vertragen. Hoe
groter het aantal zichtbare openingen,  hoe snel-
ler de tabletjes oplossen. Nooit tabletten recht-
streeks in het bad gooien!  Dit kan verkleuringen
van wanden of bodem veroorzaken.

Testen van het water
Neem een test strip uit het flesje en draai daarna
meteen de dop weer dicht. Dompel de test strip
onder water en haal deze er meteen weer uit.
Hou daarna de strip gedurende 10 seconden 
horizontaal vast aan de kant waar geen test-
kussentjes zitten. Vergelijk daarna meteen de
kleuren van de testkussentjes voor chloor en pH
(in die volgorde) met die van de desbetreffende
kleurvakjes op het flesje.

pH-waarde
De pH-waarde van het water is van belang. Hou
deze op een niveau van 7,2-7,6. Als de pH-waarde
niet binnen het juiste bereik is, functioneren de Pool
Power mini quick tabletjes ook minder goed, het is
dus van belang om de pH-waarde regelmatig te
blijven testen. Met Pool Power pH min kunt u de
pH-waarde van het water verlagen; zie gebruiks-
aanwijzing op de verpakking (niet te veel doseren!).
Omdat de pH-waarde meestal verlaagd moet wor-
den hebben we alleen Pool Power pH min in de
starterkit opgenomen. Mocht in uw geval de pH-
waarde juist verhoogd moeten worden dan kunt u
bij een firma die zwembaden verkoopt Pool Power
pH plus kopen.
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