
Запуск басейну

Заповнення басейну водою

Для заповнення басейну 
використовуйте водопровідну або 
воду з свердловини

Визначте об`єм вашого басейну. 
Якщо ви вже знаєте ємність басейну, 
пропустіть цей крок. Щоб визначити 
об`єм вашого басейну, проведіть 
розрахунок: довжина (м) х ширина 
(м) х середня глибина (м) х множник 
= обсяг в кубічних метрах (м3). 
Множник для: квадратних / 
прямокутних басейнів дорівнює - 1, 
для круглих дорівнює - 0,78, для 
овальних - 0,89.

Приклад: у вас є цілий басейн діаметром D = 3 м, 
глибиною L = 1 м.
Об’єм буде: VP = 3x3x1x0,78 = 7 м3

Не рекомендовано використовувати воду з річок, 
озер, морів або інших водойм для заповнення 
басейну. Для цього буде потрібно набагато 
більше витрат на хімічні препарати і заходи для 
підготовки води.
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Первинна дезінфекція

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: не використовуйте 
басейн під час первинної дезінфекції.

Використовуйте таблетки "Міні 
Хлор". Розрахуйте необхідну дозу, 
використовуючи наступний 
розрахунок: Об`єм басейну (м3) 
/ 5. Округлити результат до 
більшого цілого числа.
Приклад: якщо об’єм басейну становить 7 м3, то 
7/5 = 1,4. Після округлення = 2. Вам 
знадобляться 2 таблетки "Міні Хлора"

1

Не кидайте таблетки безпосередньо в 
воду басейну.

2

Не використовуйте басейн протягом 12 
годин безпосередньо після внесення «Міні 
Хлора». Через 12 годин видаліть весь бруд і 
осад з дна басейну. Первинна дезінфекція 
завершена. Переходьте до потокової 
обробки.

3

Поточна дезінфекція

Додаткова обробка

Використовуйте «Таблетки Супер». 
Розрахуйте необхідну дозу, 
використовуючи розрахунок: Об`
єм басейну (м3) / 2,5. Округлити до 
більшого цілого числа.
Приклад: якщо об’єм басейну 7 м3, то:
7 / 2,5 = 2,8, після округлення = 3
Вам знадобляться 3 таблетки "Таблетки Супер"

1 Помістіть розраховану кількість 
таблеток в плаваючий дозатор і 
опустіть дозатор в воду басейну.
Не кидайте таблетки безпосередньо в воду 
басейну.

2

Перевіряйте плаваючий дозатор 
кожні 7-14 днів і при необхідності 
додавайте таблетки.

3

Після використання «Таблетки Супер» вам необхідно використовувати «Флокер 
в картриджах» для завершення процедури звичайної дезінфекції. Помістіть 
один картридж «Флокер в картриджах» в корзину скімера або в кошик 
префільтр насоса.

1

Одного картриджа вистачає до 14 днів. Додайте, якщо необхідно.2

Покрокова інструкція призначена для допомоги Вам пройти весь процес підготовки басейну до майбутнього сезону. Набір «Старт» допоможе на 
початку сезону або після заміни води в басейні. Він також призначений для регулярного (поточного) обслуговування і шокової дезінфекції. Будь ласка, 
дотримуйтесь інструкцій, щоб підготувати басейн до щоденного використання.

!

Поточна обробка

Поточна обробка води призначена для підтримки чистоти води і безпеки в басейні.
Відстежуйте рівень pH води в басейні 2 рази на тиждень!

Інструкції по застосуванню. Набір «Старт» для басейну
* metric customary units

Виміряйте рівень pH води

Відрегулюйте рівень pH

Відрегулюйте рівень pH

Якщо ваш «Індикатор регулювання» додатне число:

Опустіть тест-смужку (знаходиться 
в маленькому сірому пакеті) в 
басейн приблизно на глибину 20 
см (по лікоть) на 5 секунд. Вийміть 
тест-смужку. Тримайте її 
горизонтально. Зачекайте 
приблизно 10 секунд, порівняйте 
колір тест-смужки з колірною 
шкалою на упаковці. Тест покаже 
рівень pH води басейну.

«Індикатор керування» (AI) - підкаже, 
наскільки потрібно буде підняти або 
знизити рівень pH води, щоб 
підготувати воду до оптимального 
використання. Щоб розрахувати 
«коригувальний індикатор», ви 
повинні відняти 7.2 з отриманого 
значення pH.
Приклад: якщо виміряний рівень pH 
дорівнює 8,0, відніміть 7,2 з цієї кількості, це 
покаже, що «Індикатор регулювання» 
дорівнює 0,8. Це означає, вам потрібно 
знизити поточний рівень pH на 0,8 для 
досягнення оптимального рівня pH у вашому 
басейні.

Під час аналізу завжди тримайте тест-смужку в 
горизонтальному положенні.

Рівень рН басейну повинен бути між 7.2 і 7.4

Відстежуйте рівень pH води в басейні 2 рази на тиждень
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Якщо «Індикатор регулювання» від'ємне число:

Використовуйте «pH Мінус», щоб 
знизити рівень pH в басейні. 
Розрахуйте необхідну дозу «рН 
мінус», використовуючи формулу: 
«Індикатор керування» x 75 x Об`
єм басейну в м3 = кількість «pH 
мінус» в грамах (г)
Приклад: 0.6 x 75 x 7m3 = 315 м Потрібно 315 
грам препарату «рН Мінус»

1 Щоб правильно застосувати «pH 
мінус», наберіть воду з басейну в 
пластикове відро. Додайте необхідну 
кількість «pH мінус». Перемішайте, 
поки реагент повністю не 
розчиниться. Вилийте воду з відра 
назад по периметру басейну. 
Зачекайте, поки вода перемішається.

Не висипайте «pH Мінус» сухим в воду басейну.

2

Використовуйте бікарбонат натрію 
(харчова сода) (немає в наборі). 
Розрахуйте необхідну кількість за 
формулою: 
«Індикатор регулювання» х 100 x 
Об`єм басейну в м3 = Харчова сода, 
в грамах.
Приклад: якщо «Індикатор регулювання» дорівнює 
-0,4, а об’єм басейну дорівнює 7 м3, тоді
0,4 х 100 х 7 м3 = 280 м Потрібно 280 г 
бікарбонату натрію, щоб довести рівень pH до 
нормального.

1 Щоб правильно підвищити рівень 
pH, наберіть води з басейну в 
пластикове відро. Додайте 
потрібну кількість харчової соди в 
воду. Розмішайте, поки харчова 
сода повністю не розчиниться. 
Вилийте воду з відра назад по 
периметру басейну. Почекайте 
поки вода перемішається.
Не кидайте бікарбонат натрію безпосередньо в 
басейн.

2

5 сек.

10 сек.

горизонтально
!не струшувати!

горизонтально

Виміряйте рівень pH води

Відрегулюйте рівень pH

Відрегулюйте рівень pH

Якщо ваш «Індикатор регулювання» додатне число:

Опустіть тест-смужку (знаходиться 
в маленькому сірому пакеті) в 
басейн приблизно на глибину 20 
см (по лікоть) на 5 секунд. Вийміть 
тест-смужку. Тримайте її 
горизонтально. Зачекайте 
приблизно 10 секунд, порівняйте 
колір тест-смужки з колірною 
шкалою на упаковці. Тест покаже 
рівень pH води басейну.

«Індикатор керування» (AI) - підкаже, 
наскільки потрібно буде підняти або 
знизити рівень pH води, щоб 
підготувати воду до оптимального 
використання. Щоб розрахувати 
«коригувальний індикатор», ви 
повинні відняти 7.2 з отриманого 
значення pH.
Приклад: якщо виміряний рівень pH 
дорівнює 8,0, відніміть 7,2 з цієї кількості, це 
покаже, що «Індикатор регулювання» 
дорівнює 0,8. Це означає, вам потрібно 
знизити поточний рівень pH на 0,8 для 
досягнення оптимального рівня pH у вашому 
басейні.

Під час аналізу завжди тримайте тест-смужку в 
горизонтальному положенні.

Рівень рН басейну повинен бути між 7.2 і 7.4

Відстежуйте рівень pH води в басейні 2 рази на тиждень
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Якщо «Індикатор регулювання» від'ємне число:

Використовуйте «pH Мінус», щоб 
знизити рівень pH в басейні. 
Розрахуйте необхідну дозу «рН 
мінус», використовуючи формулу: 
«Індикатор керування» x 75 x Об`
єм басейну в м3 = кількість «pH 
мінус» в грамах (г)
Приклад: 0.6 x 75 x 7m3 = 315 м Потрібно 315 
грам препарату «рН Мінус»

1 Щоб правильно застосувати «pH 
мінус», наберіть воду з басейну в 
пластикове відро. Додайте 
необхідну кількість «pH мінус». 
Перемішайте, поки реагент повністю 
не розчиниться. Вилийте воду з відра 
назад по периметру басейну. 
Зачекайте, поки вода 
перемішається.
Не висипайте «pH Мінус» сухим в воду басейну.

2

Використовуйте бікарбонат натрію 
(харчова сода) (немає в наборі). 
Розрахуйте необхідну кількість за 
формулою: 
«Індикатор регулювання» х 100 x 
Об`єм басейну в м3 = Харчова сода, 
в грамах.
Приклад: якщо «Індикатор регулювання» дорівнює 
-0,4, а об’єм басейну дорівнює 7 м3, тоді
0,4 х 100 х 7 м3 = 280 м Потрібно 280 г 
бікарбонату натрію, щоб довести рівень pH до 
нормального.

1 Щоб правильно підвищити рівень 
pH, наберіть води з басейну в 
пластикове відро. Додайте 
потрібну кількість харчової соди в 
воду. Розмішайте, поки харчова 
сода повністю не розчиниться. 
Вилийте воду з відра назад по 
периметру басейну. Почекайте 
поки вода перемішається.
Не кидайте бікарбонат натрію безпосередньо в 
басейн.

2

5 сек.

10 сек.

горизонтально
!не струшувати!

горизонтально

Виміряйте рівень pH води

Відрегулюйте рівень pH

Відрегулюйте рівень pH

Якщо ваш «Індикатор регулювання» додатне число:

Опустіть тест-смужку (знаходиться 
в маленькому сірому пакеті) в 
басейн приблизно на глибину 20 
см (по лікоть) на 5 секунд. Вийміть 
тест-смужку. Тримайте її 
горизонтально. Зачекайте 
приблизно 10 секунд, порівняйте 
колір тест-смужки з колірною 
шкалою на упаковці. Тест покаже 
рівень pH води басейну.

«Індикатор керування» (AI) - підкаже, 
наскільки потрібно буде підняти або 
знизити рівень pH води, щоб 
підготувати воду до оптимального 
використання. Щоб розрахувати 
«коригувальний індикатор», ви 
повинні відняти 7.2 з отриманого 
значення pH.
Приклад: якщо виміряний рівень pH 
дорівнює 8,0, відніміть 7,2 з цієї кількості, це 
покаже, що «Індикатор регулювання» 
дорівнює 0,8. Це означає, вам потрібно 
знизити поточний рівень pH на 0,8 для 
досягнення оптимального рівня pH у вашому 
басейні.

Під час аналізу завжди тримайте тест-смужку в 
горизонтальному положенні.

Рівень рН басейну повинен бути між 7.2 і 7.4

Відстежуйте рівень pH води в басейні 2 рази на тиждень
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Якщо «Індикатор регулювання» від'ємне число:

Використовуйте «pH Мінус», щоб 
знизити рівень pH в басейні. 
Розрахуйте необхідну дозу «рН 
мінус», використовуючи формулу: 
«Індикатор керування» x 75 x Об`
єм басейну в м3 = кількість «pH 
мінус» в грамах (г)
Приклад: 0.6 x 75 x 7m3 = 315 м Потрібно 315 
грам препарату «рН Мінус»

1 Щоб правильно застосувати «pH 
мінус», наберіть воду з басейну в 
пластикове відро. Додайте 
необхідну кількість «pH мінус». 
Перемішайте, поки реагент повністю 
не розчиниться. Вилийте воду з відра 
назад по периметру басейну. 
Зачекайте, поки вода 
перемішається.
Не висипайте «pH Мінус» сухим в воду басейну.

2

Використовуйте бікарбонат натрію 
(харчова сода) (немає в наборі). 
Розрахуйте необхідну кількість за 
формулою: 
«Індикатор регулювання» х 100 x 
Об`єм басейну в м3 = Харчова сода, 
в грамах.
Приклад: якщо «Індикатор регулювання» дорівнює 
-0,4, а об’єм басейну дорівнює 7 м3, тоді
0,4 х 100 х 7 м3 = 280 м Потрібно 280 г 
бікарбонату натрію, щоб довести рівень pH до 
нормального..

1 Щоб правильно підвищити рівень 
pH, наберіть води з басейну в 
пластикове відро. Додайте 
потрібну кількість харчової соди в 
воду. Розмішайте, поки харчова 
сода повністю не розчиниться. 
Вилийте воду з відра назад по 
периметру басейну. Почекайте 
поки вода перемішається.
Не кидайте бікарбонат натрію безпосередньо в 
басейн.

2

5 сек.

10 сек.

горизонтально
!не струшувати!

горизонтально

Шокова дезінфекція

Шокова дезінфекція

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: не використовуйте басейн під 
час первинної дезінфекції.

Використовуйте таблетки "Міні 
Хлор". Розрахуйте необхідну дозу, 
використовуючи наступний 
розрахунок: Об`єм басейну (м3) / 
2.5. Округлите результат до 
більшого цілого числа.
Приклад: якщо об’єм басейну становить 7 м3, то 
7 / 2.5 = 2.8. Після округлення = 3. Вам 
знадобляться 3 таблетки "Міні Хлора"

1 Для правильного застосування 
наберіть воду з басейну в 
пластикове відро. Додайте 
відведену кількість «Міні 
хлору». Перемішайте, поки 
таблетки повністю розчиниться. 
Вилийте воду з відра по 
периметру басейну. 
Зачекайте, поки вода 
перемішається.

Для правильного застосування 
наберіть воду з басейну в 
пластикове відро. Додайте 
відведену кількість «Міні хлору». 
Перемішайте, поки таблетки 
повністю розчиниться. Вилийте 
воду з відра по периметру 
басейну. Зачекайте, поки вода 
перемішається.

2

Не використовуйте басейн протягом 24 
годин після шокової дезінфекції. Через 24 
години видаліть весь бруд і осад з дна 
басейну. Ваша дезінфекція в басейні 
завершена.

3

При щоденному використанні басейну можуть виникати різні неприємні ситуації. На стінках басейну може утворитися слиз, а вода може стати 
каламутною або зеленою. Дуже часто ці проблеми вирішуються шляхом ударної дезинфекції води.!

в кошик скімера
або в префільтр

насоса

Насолоджуйтесь купанням
Тепер, після того як ви почекали 12 годин, ваш басейн готовий до 

потокової обробки.
Ваш басейн готовий до використання. Насолоджуйтесь плаванням! Тепер, після того як ви почекали 24 години і рівень pH в басейні 

знаходиться між 7,2-7,4, ваш басейн готовий до використання. 
Насолоджуйтесь плаванням!

12 годин

24 години

НЕ
КУПАТИСЯ

НЕ
КУПАТИСЯ


