Övergång till QPS – KEMI
CEAPRO / CURIX 60
Vid beställning av ”startkit” användes beteckningarna A-E. I annat fall se flaskmärkning Cleaner, Nr1–4
Kartongen ”startkit” innehåller:
På kapsyl märkt:
A = Cleaner.
B = Startlösning Nr: 1
C = Framkallare Nr: 2
D = Fix Nr: 3
E = Härdare Nr: 4

Tillvägagångssätt:
Det viktigaste är att man innan påfyllning av QPS kemi gör ren framkallaren Noga!!!
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvällen innan tömmer man ut all gammal kemi, både fix, framkallare, och vatten ur maskinen även det
som finns i påfyllningsflaskorna.
Skölj ur allt med vatten.
Fyll på fix badet samt framkallar badet i maskinen med vardera en flaska koncentrerad Cleaner.
Låt maskinen vara påslagen över natten utan påfyllnings flaskorna i maskinen.
Fyll i ca 2 dl Cleaner i påfyllnings flaskorna samt tillsätt lika mycket vatten.
Ställ flaskorna med proppen neråt. Ej vatten flaskan om den inte är full med alger. Om det är alger i
vatten badet och flaska så bör även det göras rena!
Nästa morgon sköljes flaskor och bad ur noga. Valsarna och baden med pumpar görs rena med svampen.
När maskinbaden och flaskorna är rena kan påfyllnad av QPS kemi påbörjas.

Viktigt är att läsa texten på flaskorna.
Flaska Nr: 1 (framkallare startlösning skall ej förväxlas med Nr 2) innehåller 250ml den blandas med 3 flaskor
vatten (750ml). Blandningen hälles i maskinens framkallarbad (det går i ca 950ml).
Flaskan Nr: 2 innehåller 1 liter, hälls i påfyllningsflaskan för framkallare (den med röd propp). Tillsätt 3 flaskor
vatten skaka om och sätt i flaskan i maskinen. OBS se till att badet är fyllt med Nr 1 startlösning innan flaskan
sätts på plats.
Flaska Nr: 3 innehåller 1liter, hälls i påfyllningsflaskan för fix (den med blå proppen). Häll även i flaska Nr: 4
(härdare). Flaskan innehåller 100ml, tillsätt sedan 3 flaskor vatten (3L) . Sätt flaskan på plats vänta tills maskin
badet fyllts med fix.
Fyll sedan på vattenflaskan sätt den på plats. Om maskinen är ansluten till vattenkran ska den öppnas. Kontrollera
att vattenbadet fyllts.
Vänta nu som vanligt tills maskinen blivit varm kör sedan igenom 3 stora kasserade filmer som belysts och ej är
framkallade, kontrollera att de blir svarta.
Klart!
Fyll sedan i fortsättningen endast på flaskorna med Nr: 2 till framkallare och Nr: 3+4 till fix.
Tappa aldrig ut framkallarl ösningen ur badet i avloppet den kan återanvändas, om så sker måste man
starta om maskinen enligt ovan med Nr1 osv. !
Vid storrengöring skall (för att spara på kemin) den kemi som är i baden, om den är ok tappas på två 1L flaskor
och efter rengöring åter hällas tillbaka i baden.

