Ultra-Spa
Specialitás

Ultra-Spa

SpaBoss

Súly alapján csomagolva: tartalom ülepedik.

Ultra-Spa

Az Ultra-Spa kifejezetten pezsgőfürdők és masszázsmedencék
számára lett kifejlesztve. Az Ultra-Spa egy vízkezelő szer, ami növeli
más szerek hatását, segít megvédeni a felületeket a rozsdásodástól,
és szabályozza a vizet a fürdőzés élményének növelése érdekében.

A legjobb vízkondicionáló a medencéje számára.
-

Kifejezetten pezsgőfürdők és masszázsmedencék számára
fejlesztve.
Szabályozza és tisztítja a vizet a fürdőzés élményének növelése
érdekében.
Növeli más szerek hatását.

Nettó súly:
700 g
Olvassa el az utasításokat használat előtt.
Importálja:

Használat:
A kupakba körülbelül 30 g fér.
1. Kezdeti adag – a medence szűrőrendszerének és
vízkeringetésének működtetése mellett szórjon 1000 literenként
200 g Ultra-Spa vízkondicionálót a vízfelszínre.
2. Heti adag – a hatás fenntartása érdekében adjon 1000 literenként
2 kupaknyi szert a medence vizéhez.
3. A szer további alkalmazásával állítsa be a víz pH értékét úgy,
hogy az 7,2-7,6 között legyen.
4. Az Ultra-Spa összetétele kompatíbilis minden más pezsgőfürdők
és masszázsmedencék számára kifejlesztett vízkondicionálóval
és egyéb szerrel. Ne keverje más szerrel mielőtt a medence
vízéhez adja.
5. Hetente ellenőrizze a vízben lévő vegyszerek szintjét. Tartsa a
szabad klór szintjét 2,0-3,0 ppm (mg/l) között, illetve a szabad
bróm szintjét 4,0-6,0 ppm (mg/l) között.
Figyelem: Gyermekektől elzárva tartandó. Bőrrel és szemmel nem
érintkezhet. Lenyelve ártalmas. A feleslegessé vált szertől úgy
szabadulhat meg, hogy nagy mennyiségű vízzel a csatornába öblíti.
Elsősegély: Ha szembe kerül: azonnal öblítse ki hideg vízzel legalább
15 percen keresztül. Ha bőrrel érintkezik: söpörje le a szert a bőrről,
majd legalább 15 percen keresztül hideg vízzel öblítse a felületet. Ha
lenyeli: fogyasszon nagy mennyiségű vizet.

Brominating Tabs
Fertőtlenítő

Brómtabletták

SpaBoss

Brómtabletták
Tabletták súlya – 20 g

Brómtabletták
Figyelem
Méreg
Veszély – Maró hatása van a szemre. Irritáló, veszélyes gáz képződik
savval keveredés esetén. Gyermekektől elzárva tartandó.
Fertőtlenítő pezsgőfürdők és masszázsmedencék számára.
Korlátozza a medence vízében lévő baktérium és alga mennyiségét.
Háztartási
Regisztrációs szám 26175 P.C.P.ACT
Garancia:
1 brómo-, 3 klóro-, 5,5 dimethyl hydantoin 94%
Szabad bróm tartalom 61%
Szabad klór tartalom 27%
Használat előtt olvassa el a tájékoztatót.
Nettó súly: 1,5 kg
Tabletták súlya: 20 g

Ha a brómtablettákat előírás szerint használja, hatásosan tisztítják és
fertőtlenítik a medence vízét.
Figyelem: a tablettával való közvetlen érintkezés kifakíthatja a
medence vinil és szintetikus felületeit. Az automata
adagolószerkezeteket először teljesen meg kell tisztítani más
medencevíz-tisztítószerektől a robbanás lehetőségének elkerülése
végett.
Használati utasítás:
1. A tesztelő szett segítségével meghatározva tartsa meg a napi
ajánlott szinteket.
Szabad bróm: 3,0-5,0 ppm (mg/l)
pH: 7,2-7,8
Teljes lúgosság: 100-150 ppm (mg/l)
Kalcium keménység: 100-200 ppm (mg/l)
2. Ha automata adagolószerkezetet használ, töltse fel a tartályt és
állítsa be az áramlási sebességet a gyártó javaslatai szerint a
megfelelő bróm maradvány fenntartásához. Alternatív
megoldásként helyezhet tablettákat a medence
habszedőtartályába. A napi használatnak 1000 literenként
körülbelül 5 grammnak kell lennie. Figyelem: a medence túlzott
használata és magas hőmérsékletek esetén a tablettákból többet
kell használni a megfelelő bróm maradvány fenntartásához.
3. Időnként a medence vízének szuperklórozása javasolt. Kövesse
a szuperklórozásra használt termék utasításait. Figyelem: állandó
habképződés, zavaros vagy büdös víz a nem elégséges
tisztítószer használatára utal. Ilyen esetben a medence vizét
szuperklórozni kell egy szuperklórozó termékkel. Legalább 30
percig keringesse a vizet, és várjon 4 órát a medence használata
előtt. A megfelelő tisztaság érdekében a medence vizét időnként
teljesen le kell cserélni. A teljes vízcserék közötti javasolt napok
számát úgy kapja meg, ha a medence űrtartalmát (literekben
kifejezve) elosztja a maximális napi medencehasználó személyek
számának tízszeresével. Töltse fel újra a medencét vízzel és
ismételje meg a használati utasításban leírtakat. A maximális
használati vízhőmérséklet 40°C. 40°C-os vízhőmérséklet esetén
a fürdőzési idő ne lépje túl a 15 percet.
Figyelem: gyermekektől elzárva tartandó. Irritáló hatású. Veszélyes
gáz képződik savval való keveredés esetén. Más vegyszerekkel ne
keverje. Erős oxidálószer. Beszennyeződés esetén tüzet vagy
robbanást okozhat. Maró hatású. Szemkárosodást és bőrégést okoz.
A szer bőrrel való érintkezése allergiás reakciót válthat ki. Belélegzése
káros vagy halálos lehet. Lenyelése káros vagy halálos lehet. A szer
ne kerüljön a szemébe, bőrére vagy ruhájára. Viseljen gumikesztyűt.
Ne nyelje le. Ne lélegezze be.
Elsősegély: lenyelés esetén egyen tejbe áztatott kenyeret, majd
olívaolajt vagy főzőolajt. Ne hánytasson. Eszméletét vesztett
személynek semmit se adjon szájon keresztül. Azonnal hívjon orvost.
Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki hideg vízzel legalább 15 percen
keresztül. Ha bőrrel érintkezik, söpörje le a szert a bőrről, majd
legalább 15 percen keresztül hideg vízzel öblítse a felületet. Ha az
irritáció nem szűnik meg, keresse fel orvosát. Orvosának mutassa meg
a szer dobozát, címkéjét, vagy a termék nevét és vészhelyzet
elhárítási regisztrációs számát.

Mérgezési információk: kezelje a tüneteknek megfelelően.
Tárolás: tárolja a dobozt zárva, száraz, hűvös helyen.
Környezeti veszély: a termék halak számára mérgező. Ne dobja ki
olyan helyen, ahol patakokba, kis tavacskákba vagy nyilvános vizekbe
kerülhet.
Szemét: az üres dobozt ne használja újra. A háztartási hulladékkal
együtt, szemeteszsákban dobja ki az üres dobozt. A megmaradt,
feleslegessé vált terméket ne dobja ki, hanem lépjen kapcsolatba a
gyártóval vagy a helyi hulladékgazdálkodási, illetve környezetvédelmi
központtal. Ha a termék szétszóródik, a feltakarítás módjáról kérjen
tanácsot a gyártótól vagy a helyi hulladékgazdálkodási, illetve
környezetvédelmi központtól.

Alka-Rise
Kiegyensúlyzó
SpaBoss
Alka-Rise
pH stabilizátor
Növeli a medencevíz teljes lúgosságát.

Az Alka-Rise megakadályozza a medencevíz pH értékének
nagymértékű változását.
Az Alka-Rise elősegíti a vízben lévő bróm és klór hatékonyabb
működését.
Az Alka-Rise növeli a medencevíz teljes lúgosságát, ami
megakadályozza az alacsony teljes lúgosság által okozott korróziót.
Használat: a kupakba körülbelül 25 g fér.
Mérje meg a medencevíz teljes lúgosságát.
Az alábbi táblázat szerint szórjon a termékből a medencevíz
felszínére.

Nettó súly: 750 g.
Használat előtt olvassa el a tájékoztatót.
Importálja:

Ha a teljes lúgosság:
120-150 ppm (mg/l)
85 ppm (mg/l)
70 ppm (mg/l)
55 ppm (mg/l)
40 ppm (mg/l)
25 ppm (mg/l)

Adjon ennyi Alka-Rise-t
1000 literenként a vízhez:
Semennyit
25 g
50 g
100 g
150 g
200 g

pH Booster
pH növelő
Kiegyensúlyzó
(Használja, amikor a pH érték alacsony.)
SpaBoss
pH növelő
Növeli a medencevíz pH szintjét.
Veszély
Maró hatású

A megfelelő pH egyensúly megtartása fontos eleme a medencevíz
karbantartásának. Az ajánlott érték 7,2-7,6. Ha a medencevíz pH
értéke alacsony (7,2 alatt) a víz savas lesz. Kellemetlen szem- és
bőrirritáció alakulhat ki. Az alacsony pH érték a klórt instabillá teszi, és
így csökkenti a hatásosságát a baktériumok és az algák ellen, illetve a
szerves anyagok felbomlasztásában.
Használat: a kupakba körülbelül 30 g fér.

Nettó súly
750 g
Használat előtt olvassa el a tájékoztatót.
Importálja:

Naponta ellenőrizze a pH és bróm/klór szinteket. Ha a medencevíz pH
értéke 7,2 alá csökken, járjon el az alábbi táblázat szerint.
A pH növelőt a medencevíz mennyiségének függvényében kell
adagolni.
pH érték
1000 liter 1500 liter 2000 liter 2500 liter
6,6 alatt
15 g
20 g
25 g
30 g
6,6 – 7,0
10 g
15 g
20 g
25 g
7,0 – 7,2
7g
10 g
15 g
20 g
A pH növelő vízben oldódik. A medencevíz felszínére kell szórni. Egy
óra elteltével kell az új pH szintet bemérni. Szükség esetén ismételje
meg. A medence kezelés után azonnal használható.
Égési sérüléseket okoz.
Ne nyelje le. Szembe ne kerüljön. Bőrre vagy ruhára ne kerüljön.
Óvatosan bánjon vele. Gyerekek elől elzárva tartandó. A gyermekzár
kinyitásához, a kupakot nyomja lefelé, miközben eltekeri.
Elsősegély
Nátrium-karbonátot tartalmaz. Ha lenyeli, azonnal hívjon orvost. Ne
hánytassa magát. Ha szembe kerül, 15 percen keresztül öblítse
hidegvízzel. Ha bőrre kerül, alaposan öblítse le vízzel. Ha ruhára kerül,
vegye le ruháit.

AquaChek
Új 4. teszt!

Újdonság: könnyen párosíthatja a színeket.

AquaChek

„Egyszerű… csak mártson egy AquaChek tesztcsíkot a medence
vízébe…”

Pezsgőfürdő és medence tesztcsík
Teljes bróm
pH
teljes lúgosság
teljes keménység

„majd hasonlítsa össze a kapott színeket az AquaChek címkéjén lévő
színekkel.”
Egy egyszerű vízbemártással megmérheti az alábbi szinteket:
Teljes bróm tartalom: az ideális teljes bróm szint a vizet szikrázóan
tisztán tartja.
pH: a pH érték megfelelő szintje megakadályozza, hogy a víz
rozsdásodást vagy vízkövesedést okozzon.
Teljes lúgosság:
A teljes lúgosság megfelelő szintje megakadályozza a hirtelen pH
érték változásokat.
Teljes keménység:
A megfelelő keménységi szint megakadályozza, hogy a víz
rozsdásodást vagy vízkövesedést okozzon.
Illusztrált használati utasítás a dobozban.

Pezsgőfürdő és medence tesztcsík
A következőket tesztelheti:
teljes bróm
pH
teljes lúgosság
teljes keménység
50 tesztcsík

Teljes keménység CaCo3-ban mérve (ppm) – nagyon alacsony –
alacsony – rendben – magas
Teljes bróm (ppm) – nagyon alacsony – alacsony – rendben – ideális –
rendben – magas
pH - nagyon alacsony – alacsony – rendben – magas
Teljes lúgosság (ppm) – nagyon alacsony – alacsony – rendben –
magas – nagyon magas
Használat: mártson egy csíkot a vízbe, és azonnal vegye ki. Tartsa a
csíkot 15-ig vízszintesen (ne rázza le a felesleges vizet a csíkról).
Azonnal hasonlítsa össze a teljes keménységet, teljes brómot, pH
értéket és teljes lúgosságot (ebben a sorrendben) a címkén található
színekkel.
Felhasználhatósági dátum a doboz alján Æ
Fontos: a kupakot jól zárja le használat után. Tárolja
szobahőmérsékleten.

AquaChek
Pezsgőfürdő és medence tesztcsík
Újdonság! Bonusz teszt: teljes keménység.
Az AquaChek Red kimutatja a víz teljes keménységét, teljes bróm tartalmát, pH értékét és teljes lúgosságát. A tesztcsík színváltozással mutatja meg a
víz tulajdonságait.
Mindig jól zárja le a kupakot, hogy a tesztcsíkok frissek maradjanak és nehogy szétszóródjanak. Tárolja az AquaChek-et száraz, hűvös helyen, és ne
vegye ki a kis tasakban található szárítógranulátumot a dobozból, mert az segít a tesztcsíkok minőségének megőrzésében.
Kövesse ezeket az egyszerű utasításokat
Vegyen ki egy AquaChek tesztcsíkot a dobozból, és jól zárja vissza a kupakot. Mártsa a tesztcsíkot a pezsgőfürdő vagy medence vízébe olyan mélyre,
hogy a tesztcsík mindegyik érzékelője benedvesedjen, majd vegye ki azonnal. Tartsa a tesztcsíkot vízszintesen 15 másodpercig. Ne rázza le a
felesleges vizet a csíkról. A következő sorrendben kezdje el összehasonlítani a színeket:
Teljes keménység
A tesztcsík végén lévő színt hasonlítsa össze a teljes keménységre vonatkozó színekkel a dobozon. Az értéknek 250 ppm (mg/l) és 500 ppm (mg/l)
között kell lennie.
Teljes bróm
Hasonlítsa össze a tesztcsík második színét a brómra vonatkozó színekkel a dobozon. Ha elegendő bróm van a vízben, a tesztcsík ezen része zöld
árnyalatot fog felvenni. Medencék számára az ideális tartomány 4-6 ppm (mg/l).
pH
Hasonlítsa össze a tesztcsík harmadik színét a pH értékre vonatkozó színekkel a dobozon. A tesztcsík ezen része jó esetben piros-narancssárga, és
7,2 és 7,8 között van.
Teljes lúgosság
A tesztcsík fogójához legközelebb eső színt hasonlítsa össze a teljes lúgosságra vonatkozó színekkel a dobozon. A víz teljes lúgosságától függően,
valamilyen zöld árnyalatot vesz fel a tesztcsík ezen része.
Figyelem: alacsony pH értékeket okozhat, ha a teljes lúgosság kevesebb mint 80 ppm (mg/l). Ha a teljes lúgosságot mutató szín kék vagy sárga, állítsa
be a teljes lúgosságot. Végezze el a mérést újra. A teljes lúgosságnak 80-120 ppm (mg/l) között kell lennie.
A medencevíz minőségének fenntartásához, javasolt minden használat előtt elvégezni a tesztet. Hetente legalább kétszer a medence mindkét végét
tesztelje le. Javasoljuk, hogy a mért értékeket jegyezze fel.

Defoamer
Specialitás

Habzásgátló

SpaBoss

Használat:
1. Kapcsolja be a medence szűrőrendszerét és szivattyúit, hogy a
víz keringjen.
2. Spriccoljon egy kis mennyiségű habzásgátlót a habokra.
Csak szükség esetén használja.
Használat előtt jól rázza fel.

Habzásgátló
Megszünteti és megakadályozza a habzást.
Nettó tartalom: 500 ml
Használat előtt a tájékoztatót olvassa el.
Importálja:

Prevent II
Specialitás

Prevent II

SpaBoss

A Prevent II egy többfunkciós folyadékkoncentrátum, ami megszünteti
a folt- és vízkőképződést. A Prevent II flokkulálóként viselkedik a
medencevíz kristálytisztán tartása érdekében.

Prevent II
Többfunkciós koncentrátum
Megszünteti és megakadályozza a foltosodást és vízkőlerakódást.
Nettó tartalom
500 ml
Használat előtt a tájékoztatót olvassa el.
Importálja:

Használat:
1. Kezdeti kezelés:
1000 literenként adjon 60 ml Prevent II-t közvetlenül a vízhez,
amikor feltölti a medencét.
2. Egy órán keresztül keringesse a medence vízét, mielőtt
fertőtlenítőt ad hozzá.
3. Heti kezelés:
1000 literenként adjon 30 ml Prevent II-t a vízhez.

Whirlpool Rinse
Specialitás

Rendszeröblítő

SpaBoss

Kifejezetten pezsgőfürdők és masszázsmedencék számára fejlesztve.

Rendszeröblítő

-

Hatásosan eltávolít minden zsiradékot és káros lerakodást a medence
belső vízvezetékeiből.
Nettó tartalom
500 ml
Használat előtt a tájékoztatót olvassa el.
Importálja:

Öblítés során ne nyissa ki a légszelepeket.
Öblítés során ne használja a medencét.

Figyelem: gyermekek elől elzárva tartandó. Szembe ne kerüljön.
Szervezetébe ne kerüljön.
Elsősegély: ha szembe kerül, alaposan öblítse ki legalább 15 percen
keresztül, és azonnal hívjon orvost. Ha lenyeli, fogyasszon 1-2 pohár
tejet vagy langyos vizet, és azonnal hívjon orvost.
Használat: (kádak esetén): a melegvízzel feltöltött kádba töltsön 150
ml terméket. 30 percre kapcsolja be a pezsgőfürdőt. Engedje le a
vizet, és egy a termékkel megnedvesített ronggyal törölje át a kádat.
Ismételje meg 3-4 hetente (vagy ahogy szükséges).
Használat: (medencék esetén): a legjobb hatás érdekében tartsa a
vízhőmérsékletet 25°C – 30°C között. Töltsön 250 ml terméket a
medencevízbe leengedés előtt. Kapcsolja be a szivattyúkat a
legnagyobb fokozatra, és 2 órán keresztül keringesse a vizet. Engedje
le a medence vizét, és járjon el a szokásos karbantartási előírások
szerint. Ismételje meg 4-6 hetente (vagy ahogy szükséges).

Spa-Shock
Kiegyensúlyzó

Spa-Shock

SpaBoss

A Spa-Shock megsemmisíti az idegen szennyezőanyagokat, amik
csökkentik a bróm és klór fertőtlenítő hatásait.
A Spa-Shock vízben oldódik és nem módosítja a pH értéket.

Spa-Shock
Megsemmisíti a szerves szennyezőanyagokat.
Visszaállítja a víz tisztaságát.
Nettó súly:
1 kg
Használat előtt olvassa el az utasításokat.
Importálja:

Használat: a kupakba körülbelül 25 g fér.
1500 literenként adjon 100 g terméket a vízhez minden használat után,
vagy ha a medencevíz már ködös.
Vigyázat:
Gyermekektől elzárva tartandó. Lenyelve ártalmas. Irritálhatja a bőrt, a
szemet, az orrot és a torkot.
Elsősegély:
Ha szembe vagy bőrre kerül, bőséges vízzel öblítse le a területet
legalább 15 percen keresztül. Ha szembe kerül hívjon orvost.

pH Reducer
pH csökkentő
Kiegyensúlyzó
(Használja, amikor a pH érték magas.)
SpaBoss
pH csökkentő
Csökkenti a medencevíz pH értékét.
Veszély
Maró hatású
Nettó súly
1 kg
Használat előtt olvassa el a tájékoztatót.
Importálja:

A megfelelő pH egyensúly megtartása fontos eleme a medencevíz
karbantartásának. Az ajánlott érték 7,2-7,6. Ha a medencevíz pH
értéke magas (7,6 fölött) a víz lúgos lesz, ami megakadályozza a klór
megfelelő működését, mert az más anyagokkal vegyül el. Ez a
jelenség az erős klórszag által érzékelhető, ami nem lenne jelen, ha a
víz pH értéke egyensúlyban lenne. A víz ködössé válik, és szem
irritáció alakulhat ki. Vízkövesedés is előfordulhat.
Használat:
A kupakba körülbelül 30 g fér. Naponta ellenőrizze a pH és bróm/klór
szinteket. Ha a medencevíz pH értéke 8,0 fölé emelkedik, adjon 1000
literenként 60 ml pH csökkentőt közvetlenül a vízhez. Ha a
medencevíz pH értéke 7,8-8,0, adjon 1000 literenként 30 ml pH
csökkentőt közvetlenül a vízhez. Keringesse a vizet 1 órán keresztül,
majd ellenőrizze újra a pH értéket.
Égési sérüléseket okoz.
Ne keverje fehérítőkkel. Ne nyelje le. Szembe ne kerüljön. Bőrre vagy
ruhára ne kerüljön. Óvatosan bánjon vele. Gyerekek elől elzárva
tartandó. A gyermekzár kinyitásához, a kupakot nyomja lefelé,
miközben eltekeri.
Elsősegély
Nátrium-biszulfátot tartalmaz. Ha lenyeli, azonnal hívjon orvost. Ne
hánytassa magát. Ha szembe kerül, 15 percen keresztül öblítse
hidegvízzel. Ha bőrre kerül, alaposan öblítse le vízzel. Ha ruhára kerül,
vegye le ruháit.

Cartridge Cleaner
Specialitás

Szűrőtisztító

SpaBoss

A szűrőtisztító egyedileg kifejlesztett kettős hatása nemcsak a vízkő
eltávolítására szolgál, hanem feloldja a testápolókat, napolajakat és
egyéb zsiradékokat, amik a szűrőre rakódnak. A szűrőtisztító és egy
zsírfelszívó labda rendszeres használata biztosítják a medencevíz
megfelelő szűrését.

Szűrőtisztító
Eltávolítja a lerakodott zsiradékot és testápoló szereket, illetve a
vízkövet a szűrőkről. – Alacsony habzás.
Veszély
Maró hatású
Nettó tartalom
1 liter
Használat előtt a tájékoztatót olvassa el

Használat:
1. Öblítse ki a piszkos szűrőbetétet tisztavízzel. Távolítsa el a
hajszálakat és szemétdarabkákat.
2. Egy műanyag edényben adjon 500 ml szűrőtisztítót 10 liter
langyos vízhez. Mindig a vegyszert adja a vízhez, sohase a vizet
a vegyszerhez.
3. 12 órán keresztül áztassa a szűrőbetétet az oldatban.
4. Vegye ki a szűrőbetétet az oldatból, és alaposan öblítse le tiszta
vízzel.

Importálja:
Égési sérüléseket okoz.
Ne nyelje le. Szembe ne kerüljön. Bőrre vagy ruhára ne kerüljön.
Óvatosan bánjon vele. Gyerekek elől elzárva tartandó. Viseljen
gumikesztyűt. A gyermekzár kinyitásához, a kupakot nyomja lefelé,
miközben eltekeri.
Elsősegély
Nátrium-hidroxidot tartalmaz. Ha lenyeli, azonnal hívjon orvost. Ne
hánytassa magát. Ha szembe kerül, 15 percen keresztül öblítse vízzel.
Ha bőrre kerül, alaposan öblítse le vízzel. Ha ruhára kerül, vegye le
ruháit.

Spa Clear
Nagyon magas koncentrátumú tisztító
Spa Clear
-

Visszaadja a medencevíz csillogását.
Segít a szűrőnek eltávolítani a fennragadt részecskéket.
Nem toxikus.
Nem befolyásolja a pH szintet.
Rendszeres használata mellett kevesebb klórra van szükség.
Visszaállítja a víz tisztaságát.

500 ml
Gyermekek elől elzárva tartandó.
Használat előtt olvassa el az utasításokat.

Kezdeti adag:
1. Amikor a medencében elegendő víz van, kapcsolja be a
szűrőrendszert és keringetést.
2. 1000 literenként adjon 15 ml terméket a medence vízéhez.
3. Legalább 2 órán keresztül keringesse a vizet.
Heti karbantartás:
1000 literenként adjon 10 ml terméket a medence vízéhez.
Ha a víz ködössége nem szűnik meg, adjon 1000 literenként 15 ml
Spa Cleart-t és 100 g Spa Shock-ot a medence vízéhez. Ha
szükséges, állítsa be a pH értéket 7,2 - 7,6 közé. Két óra működtetés
után tisztítsa meg a szűrőket.

