Vintertømming av massasjebad.
Dersom badet skal være ute av drift når temperaturen er under null grader, må badet
vintertømmes. Selv om beskrivelsen nedenfor følges til punkt og prikke, er det ingen
garanti for at badet ikke vil få frostskader. Frostskader dekkes ikke av garantien.
1. Tilsett vannet 3-4 spiseskjeer granulert klor og kjør alle pumper i 15 minutter
med lokket av. Sjekk at alle dyser er åpne og at de største hendlene på kanten
av badet står i midtstilling, slik at det blir vanngjennomstrømming i alle rør.
2. Skru av strømmen til badet.
3. Tøm badet for vann.
4. Ta ut filteret/filtrene.
5. Åpne kran på tappeslangen.
6. Skru av alle pumpekoblinger på massasjepumper og sirkulasjonspumpe.
7. Skru av rørkoblinger på varmeelement.
8. Skru ut lufteplugg på bad som har dette. (Gjelder enkelte bad med doble filter)
9. Bruk vannsuger med klar plastslange og sug ut alt vann fra:
- Alle dyser i badet. (Dersom du har dyser med flere hull kan du ta ut
disse. Om dysa er vanskelig å få ut bør du tette rundt plastslangen med
en klut, slik at vannsugeren suger vann og ikke luft)
- Innløp og utløp på alle pumper. (Husk evt. pumper som sitter på siden /
baksiden av badet – gjelder bad med terapisete(r) eller 3
massasjepumper)
- Rør inn til alle pumper
- Rør ut fra alle pumper
- Tappeslangen
- Luftenippelen mellom filtre. (Gjelder kun noen bad)
- Filterbrønner.
- Foss. (Skru opp lokket på hendelen ved siden av fossen, den som
brukes til å justere fossefallet. Sug vann ut av denne)
10. Gjenta punkt 9 til du er helt sikker på at det ikke kommer mer vann fra noen
av punktene.
11. Koble på igjen pumpekoblinger, rør inn på varmeelement, steng kran på
tappeslange og sette på korken, sett evt. på plass lufteskruen mellom filterne.
12. Legg lokket på badet.
13. Badet pakkes godt inn med presenning over lokket eller stormtrekk for å
hindre at regnvann / smeltevann renner inn under lokket.
Vintertømming av massasjebad kan utføres av Quality Spas.
Kontaktperson ved bestilling: birgerjr@qualityspas.no, 98413805.
Fastpris Innenfor 35 km

kr. 3.990,-

Fra 35 til 70 km

kr. 5.490,- *(kr. 3.990,-)

Norefjell og omegn

kr. 7.990,- *(kr. 5.490,-)

Hafjell og omegn

kr. 8.990,- *(kr. 5.990,-)

Andre områder

Etter avtale

*Ved planlegging der vi kan ta 2 eller flere oppdrag samme dag/sted gjelder stjernemerket
pris.

