ACQUAPREST PISCINAS
Rod. Bunjiro Nakao, Km 48,800, n€ 15 – Vargem Grande Paulista - SP.

FONE / FAX:

(11) 4611-5086

www.acquaprest.com.br

ACQUAPREST
Comércio de Piscinas e Acessórios Ltda.

COMO OPERAR A CASA DE MÁQUINAS
Retirar o ar do encanamento.
Abrir os registros de RETORNO, ASPIRAÇÃO, RALO, DE FUNDO E SKIMMER.
Colocar a alavanca do filtro em RECIRCULAR, ligar o motor por alguns
segundos e desligar até que o fluxo de água seja continua pelos dispositivos de retornos.
Aspirar drenando. (Muita sujeira)
Fechar os registros de RALO DE FUNDO E SKIMMER (quando houver) posição da Alavanca do
filtro em DRENAR, com o conjunto de aspiração já montado, inicie a aspiração com movimentos
lentos. Obs. Esta operação jogará a água para o esgoto.
Aspirar filtrando. (pouca sujeira).
Fechar os registros de RALO DE FUNDO E SKIMMER (quando houver), colocar a alavanca do
filtro em FILTRAR, com o conjunto de aspiração já montado, ligar o motor e iniciar a aspiração
com movimentos lentos. Nesta operação a água passa pelo filtro e retorna limpa para a piscina.
Ao terminar esta operação, desligue o motor, abra os registros, e coloque a alavanca do filtro em
lavar e ligue o motor por alguns segundos e desligue, coloque a alavanca do filtro em pré filtrar
e ligue o motor por mais alguns segundos. Ao terminar retorne a alavanca do filtro em FILTRAR.
Filtrar a água diariamente.
Com a alavanca do filtro em filtrar, manter os registros de Aspirador, Ralo de Fundo, Skimmer e
Retorno abertos, ligue o motor e mantenha ligado por 2:00 ou 3:00 Horas diárias.
Limpar o cesto do pré filtro.
Fechar todos os registros, abrir a tampa do Pré-filtro, tirar e limpar o cesto. Manter o cesto
sempre limpo, para evitar a pressão no motor.
Funcionar a hidromassagem:
Manter os registros de hidromassagem, ralo de fundo, aspirador e skimmer abertos e fechar os
registros do retorno e cascata com a válvula na posição filtrar ou recircular.
Funcionar a cascata:
Manter os registros da cascata, ralo de fundo, aspirador e skimmer abertos e fechar os registros
do retorno e hidro com a válvula na posição filtrar ou recircular.

COMO LIMPAR A ÁGUA
Água muito suja.
Encher a piscina até o nível máximo, dissolver a dosagem recomendada de SULFATO DE
ALUMINIO em um balde com água e jogar em vários pontos da piscina. Apos feito isso repetir a
operação com BARRILHA, jogando estes produtos deixar recirculando por mais ou menos 2:00
horas, desligar o motor e manter a água em repouso por no mínimo 12:00 horas. Após este
período aspirar a piscina DRENANDO.

COMO TRATAR A €GUA
Ao se atingir um grau satisfatório de limpeza, inicie o tratamento de manutenção com os
produtos disponíveis no mercado, seguindo corretamente as instruções nas embalagens dos
produtos.

Obs.
Usar produtos a base de PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.
Lembre se que o uso de CLORO pode diminuir a vida •til do VINIL e causar danos ao
mesmo.

“Nƒo usar vela flutuante”.

Em caso de d•vidas ligue para
(0xx11) 4611-5097

