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Softcare® Användar manual för Softub®      
Vänligen läs noggrant igenom följande instruktion för ett säkert, enkelt och 
miljövänligt underhåll av ert spabad.
Enkel veckohantering 
1. Skaka Softcare® flaskan noggrant innan användning.
 2. Tillsätt rätt mängd av flytande Softcare® enligt tabellen nedan. Mät upp 
med bifogat mått och tillsätt direkt ned i vattnet. Överdosera inte!

Softub®  140 Sportster   140ml    
Softub®  220 Legend    160ml    
Softub®  300+ Resort    180ml    
 3. Aktivera jetsen och öppna cirkulationen.
 4. Beroende på vilken Softub® modell ni har. Lös upp den rätta mängden gra-
nulat i en kopp vatten och tillsätt lösningen i ditt spa. Detta rekommenderas 
en gång per vecka. Låt pumpen vara igång under påfyllning av lösningen.

Softub®  140 Sportster  1-2 mått  
Softub®  220 Legend        2  mått 
Softub®  300+ Resort    2-3  mått 
  Använder ni ert spabad dagligen bör ni tillsätta extra granulat i mitten av 
veckan. Återigen följ anvisningarna för rätt mängd och modell, enligt inst-
ruktion ovan.
Viktigt! Avlägsna locket helt innan påfyllning av granulat. Vänta åtminstone 
15 minuter innan täckning. 

När spabadet inte används tillsätts 1-2 mått (upplöst granulat) i spabads 
vattnet en gång per vecka.
 5. Ta bort filtret en gång per vecka, skölj med kranvatten.

• Rengör filtret en gång i månaden med Softcare® Filter Cleaner tabletts 
    (filter rengörings tabletter)
• Montera försiktigt bort filtret, lättast är när er Softub® är fylld med varmt  
    vatten.
• Tag bort filtersockan och stoppa filtret i en hink med 10 liter vatten.
• Tillsätt en filterrengörningstablett i hinken och låt stå i 24 tim.
• Efter behandlingen rengör filtret noggrant med rent vatten, dra på sockan 
    och montera tillbaka filtret i din Softub®.

Softub® rekommenderar att byta ut allt vatten i spabadet 3-4 ggr/ år.
Softub® rekommenderar att byta till nytt filter 1-2 ggr/ år.
Nya filter finns att tillgå hos din Softub® leverantör.

Uppstart med Softcare®

Innan påbörjande av Softcare® rekommenderar vi en djuprengöring. Då 
avlägsnas gammalt smuts, kalcium och hudavlagringar. Rådgör gärna med 
din leverantör vilka produkter bästa.

Tips
•  Förslagsvis är det enklast att varva mellan två filter för veckovis hantering.
•  Låt ventiler o jets vara något öppna vid rengöring av rörsystemet.
•  Spara energi genom att alltid ha locket på ditt spabad när det inte används.

Råd om pH
Om ni bor i ett område med extremt hårt eller mjukt vatten, kan en juste-
ring av pH behövas. Rådgör gärna med din leverantör vilka produkter som 
ni kan använda för att justera pH.
 
Viktigt
Använd Softcare® endast enligt riktade rekommendationer. Förvaras 
i original förpackning, försäkra er om att locket är ordentligt stängt.        
Se till att alltid förvara produkten oåtkomligt för barn.
  
Första Hjälpen 
Vid förtäring drick rikligt med rent kranvatten omedelbart. Försök aldrig att 
framkalla kräkning. Undvik alkohol. Sök omedelbart läkarvård.
Använda tömda förpackningar bör återvinnas.

Håll utom räckhåll för barn
Kasta tomma förpackningar I hushålls soporna eller återvinn om möjligt.

Tack för att ni valt Softub® Softcare®!
Om ni har fler frågor eller fungeringar kontakta er Softub® Softcare® 

leverantör eller besök hemsidan för mer information. www.softub.com 
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