YLEINEN KÄYTTÖOHJE

Onnea uuden porealtaan johdosta! Jotta voit nauttia siitä mahdollisimman pitkään, lue tämä
käyttöohje huolellisesti ennen porealtaan ensimmäistä käyttökertaa.
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Huomautus: Virtakytkin ja tyhjennysaukko sijaitsevat eri paikassa mallista riippuen. Katso
myös kytkentäkaavio liitteenä olevasta ohjeesta.
HUOM ULKOPOREALTAAN SAA ASENTAA VAIN VALTUUTETTU SÄHKÖASENTAJA

Tärkeitä turvaohjeita

•
•

Sähköiskujen välttäminen
Pidä huoli siitä, että pistorasia on vähintään 1,5 metrin päähän altaasta.
Pidä huoli siitä, että allas on vähintään 1,5 metrin päässä metallipinnoista.
Lasten turvallisuuden varmistaminen

•
•
•

•
•
•
•

Vastuullasi on varmistaa, että kaikki, sekä lapset että aikuiset, voivat turvallisesti käyttää allasta.
Lasten tulee käyttää allasta vain aikuisen valvonnassa. Onnettomuuksien ja hukkumisten estämiseksi
lapset eivät koskaan saa käyttää allasta ilman aikuisen valvontaa.
Pienille lapsille suositellaan matalahkoa veden lämpötilaa, koska nuoret lapset ovat erityisen herkkiä
kuumalle vedelle. Tarkista veden lämpötila lämpömittarilla, ennen kuin annat lasten käyttää allasta.
Näin voit varmistaa, että veden lämpötila on heille sopiva.
Varmista, että allas peitetään kokonaan käytön jälkeen ja että lukittava kansi suljetaan
lastenturvallisuuden vuoksi. HUOM! Älä anna lasten kiipeillä altaan kannen päällä.
Varoita lapsia märän lattian mahdollisesti aiheuttamasta liukastumisriskistä altaan ympärillä ja käske
heitä olemaan erityisen varovaisia, kun he nousevat altaaseen tai altaasta pois.
Älä anna lasten käsitellä sähkölaitteita, jatkojohtoja, lamppuja jne. 5 metrin säteellä altaan ympärillä.
Älä tee muutoksia altaaseen ilman jälleenmyyjän kanssa käytyä kirjallista neuvottelua.

Sulje altaan kansi sen mukana toimitetuilla hihnoilla lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Muista,
että hihnat voivat jäätyä kiinni talvella, joten kaada kiinnikkeiden päälle lämmintä vettä ennen kuin
avaat ne. Muussa tapauksessa kiinnikkeet saattavat rikkoontua.
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Vammojen ehkäiseminen
Älä vie lasia tai muuta herkästi särkyvää materiaalia altaaseen tai sen ympäristöön.
Käytä altaassa vain muovisia juomalaseja välttääksesi henkilövahingot ja altaan
vahingoittumisen.
Älä poista mitään altaan osaa, etenkään tyhjennystulppaa.
Älä käytä allasta, jos tyhjennysputken kansi on poistettu tai vahingoittunut. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään. Viemäriin kohdistuva paine voi aiheuttaa vakavia vaurioita.
Altaan veden lämpötila ei saa koskaan ylittää 40 °C:n lämpötilaa. Lämpötila, joka on välillä
35 °C - 39 °C, on turvallinen lämpötila terveille aikuisille. Alempi lämpötila soveltuu lapsille ja
10 minuuttia pidempään käyttöön.
Tunnustele veden lämpötilaa miellyttävän kylpylämpötilan takaamiseksi.
Raskaana olevien naisten tulee olla varovaisia ja kääntyä lääkärin puoleen ennen altaan
käyttöä, koska yli 37 °C:n lämpötilat voivat olla haitallisia tietyissä raskauden vaiheissa.
Huumeiden ja alkoholin käyttö tai lääkkeiden ottaminen ennen altaaseen menoa tai
altaassa oleskelun aikana voi johtaa tajuttomuuteen ja mahdolliseen hukkumiseen.
Ylipainoisten sekä sydänvaivoista, matalasta tai korkeasta verenpaineesta, diabeteksesta tai
muista verenkiertohäiriöistä kärsivien tulee keskustella lääkärin kanssa ennen altaan käyttöä.
Älä käytä kylpylää välittömästi rasittavan työnteon jälkeen.
Henkilöiden, joilla on haavoja tai ulkoisia infektioita, ei tule käyttää allasta. Kuuma vesi voi
stimuloida tartunnan aiheuttaneiden bakteereiden kasvua, jos allasta ei ole desinfioitu
riittävän hyvin eikä kemiallista tasapainoa ole ylläpidetty oikealla tavalla.
Oleskele altaassa vain kohtuullinen aika. Pitkäaikainen altistuminen korkeille
lämpötiloille voi nostaa kehon lämpötilaa, mikä voi aiheuttaa huimausta, pahoinvointia, uneliaisuutta,
tajuttomuutta, tajunnan heikkenemistä sekä vaikeuttaa altaasta pois pääsyä. Tällaiset
vaikutukset voivat mahdollisesti aiheuttaa hukkumisen.
Ole aina varovainen, kun kiipeät altaaseen ja siitä pois.
Onnettomuuksien välttämiseksi on varmistettava, että vesi johtuu altaan ympäriltä nopeasti
pois ja että alusta on suojattu hyvin liukastumista vastaan.
Älä käytä allasta yksin!
Peitä allas sen mukana toimitetulla kannella, kun se ei ole käytössä.
Pidä väljät vaatekappaleet tai korut erossa pyörivistä suuttimista ja muista liikkuvista osista
Älä hyppää altaaseen tai sukella siihen! Pidä mielessä altaan sallittu henkilöiden
enimmäismäärä.
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Asentaminen
Kytkentäkaaviot löydät erilliseltä PDF:ltä tuotekortilta
•

Älä aseta poreallasta lasilattian päälle tai lähelle
lasiseinää, jos ne ovat suorassa auringonvalossa.
Voimakkaat valosäteet nostavat lämpötilaa, mikä voi
vaurioittaa porealtaan pintaa.

•

Porealtaan on oltava koko ajan kytkettynä pysyviin
virtajohtoihin ja vikavirtasuojaan, jonka virran
voimakkuus on enintään 30 mA. Kiinnitä sähköosat
siten, että ne eivät voi pudota porealtaaseen.

•

Porealtaamme
toimitetaan
kokonaisina
ja
käyttövalmiina. Tasaisen ja routimattoman alustan
aikaansaamiseksi suosittelemme altaan alle 30 cm
syvää kuoppaa joka täytetään esimerkiksi soralla ja
päälle betonilaatta. Altaan perusta tulee olla tukeva ja
tasainen ja kestää vähintään 2000 kg.

•

Kaikki tyhjennysventtiilit ja hanat on suljettava
ennen kuin poreallas täytetään vedellä. Varmista
myös, että vesipumput ovat oikein paikoillaan,
sillä ne ovat voineet löystyä kuljetuksen aikana.
Täytä altaaseen vettä ennen käyttöä niin paljon,
että vedenpinta ulottuu tunnistinruuveihin asti tai
kaikkien suutinten yläpuolelle.

•

Mikäli upotat altaan terassiin huomioi, että terassiin
tehdään huoltoluukut jokaiselle sivulle. Huoltoluukut
on tehtävä niin, että sivupaneelit ovat irrotettavissa ja
altaan
vieressä
mahtuu
työskentelemään.
HUOM! Terassin purkutyöt ei kuulu takuuhuollon
piiriin.

•

Kun poistat veden altaasta, kytke pehmeä putki
tyhjennysaukkoon. Voit myös käyttää erillistä
puutarhapumppua/uppopumppua

•

Ammattiasentajan on asennettava poreallas ja
vikavirtasuoja sopivaan paikkaan. Käytä virtajohtoa,
jonka koko on vähintään 5 x 4 mm2. Poreallas on
asennettava turvallisuussyistä lattialle tai muulle
tasaiselle alustalle, joka kestää varmasti täynnä olevan
porealtaan painon. Emme vastaa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat asennusohjeiden noudattamatta
jättämisestä. Huomioi asennuksen yhteydessä
johtojen kuormituskyky ja virtakapasiteetti, koska ne
voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan ja aiheuttaa
vahinkoja. Noudata kaikkia käyttöohjeessa mainittuja
virtakytkentäohjeita. Älä yritä korjata mitään osia itse.
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Käyttöönotto
1. Käännä suuttimia myötäpäivään, kunnes ne ovat auki
2. Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä irrota paneelit tarkista, että kierreyhteet ovat tiukasti kiinni ja
LED-valot ovat paikoillaan. Etsi mahdollisia vuotoja laitteiston alueelta (osia on saattanut löystyä
kuljetuksen aikana ja asenna sitten paneelit takaisin paikalleen).
3. Täytä allas vesijohtovedellä. Joko suodatinaukon kautta tai arvokkaammissa malleissa on myös veden
sisääntulo altaan alaosassa
4. Kytke altaaseen virta vasta täytön jälkeen.
5. Juoksuta vettä puutarhaletkusta minuutin ajan ennen kuin täytät altaan, jotta letkusta tulevat
bakteerit eivät päätyisi altaaseen.
6. Avaa hana ja odota kunnes on saavuttanut vedentason ”vedentason” tarkoittaa, että vesi ylittää
kaikkien suodattimien tason. Osassa malleissa vesiraja on hieman yli led-valojen.
7. Poreallas siirtyy esitäyttötilaan (), kun se kytketään päälle. Paina esitäyttötilan aikana ”Jets” painiketta toistuvasti ja varmista, että pumpuissa ei ole ilmaa. Esitäyttötila kestää alle 5 minuuttia.
Poistu painamalla “Temp”. Esitäyttötilan jälkeen poreallas toimii
normaalitilassa. Kaikissa paneeleissa ei ole “Temp”-painiketta. Näissä paneeleissa käytetään ”Set”,
”Warm” tai ”Cool”-painikkeita.
8. Kannen mukana tulleet vastakappaleet tulee kiinnittää altaaseen ruuvein. Kansi tulee olla aina
suljettuna ja lukittuna, kun allasta ei käytetä.

• Tarkista, että kaikki suuttimet ovat täysin auki (kts. kuvaa)
• Asenna suodatinpatruunat takaisin paikoilleen.
• Kytke ilmansäätimet (kts. kuva) pois päältä järjestelmän
säätämisen ja altaan kannen paikalleen asettamisen jälkeen,
jotta allas voidaan lämmittää tehokkaalla tavalla.

(kuva) Vedentäyttö suodatin
yksikön kautta

Suuttimien säätö
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Ilmataskut
Ilmataskut Jos olet tyhjentänyt ja täyttänyt altaan ja pumppu on kytketty päälle, mutta vesi ei silti
liiku, syynä on todennäköisesti vesijärjestelmässä oleva ilmatasku. Voit poistaa ilman pumpusta
kytkemällä altaan virran pois päältä ja etsimällä sitten suodatinpumpun, joka on sivupaneelien
sisäpuolella. Paikanna putki, joka menee pumpun yläosaan. Liittimessä on suuri, putkiliitokseksi
kutsuttu mutteri.
Odota, ennen kuin käännät nuppia. Käännä nuppia vastapäivään, kunnes kuulet ilman
pihisevän ulos. Kun kaikki vesi on valunut ulos, kiristä liitin. Tämän toimenpiteen pitäisi korjata
ilmasulku ja poistaa ilmatasku. Joskus pumppu on käynnistettävä uudestaan, jotta loppu ilma
saadaan pois.
Voit estää tämän täyttämällä aina altaan suodatinlaatikon läpi. Jos olet ostanut aloituspaketin, jossa
on altaan veden käsittelyyn ennen sen käyttöä tarkoitettuja kemikaaleja: noudata tarkoin ohjeita,
käytä ensimmäinen annos ja jatka sitten ohjausjärjestelmän säätämistä.
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Näyttö
Porealtaassa on valittavissa useita mallikohtaisia käyttötiloja, esim. Standard, Economy ja Sleep. Käyttötilaa voi
vaihtaa painamalla ”Warm” ja sitten ”Light”.
Porealtaassa voi olla mallista riippuen myös käyttötilat Ready ja Rest. Käyttötilaa voi vaihtaa painamalla
”Menu”, kunnes näyttöön ilmestyy ”MODE”. Vasemmassa alareunassa näkyy pysty- tai vaakasuunnassa oleva
”R”. Pystysuunnassa oleva ”R” osoittaa, että poreallas on Ready-tilassa, ja vaakasuunnassa oleva "R" osoittaa,
että poreallas on Rest-tilassa. Tilaa voi vaihtaa painamalla lämpötilapainikkeita.

•

Standard-tila / STD / ST on yleisin käyttötila. Sen avulla
voi varmistaa, että porealtaan vesi säilyy halutussa
lämpötilassa. Standard-tila osoitetaan näytössä
merkinnällä ”St”.

•

Economy-tila lämmittää porealasta vain, kun
suodatinjaksot ovat käynnissä, eli vesi on yleensä
asetettua lämpötilaa kylmempää. Tämä tila kuluttaa
vähemmän sähköä ja sitä voi käyttää silloin, kun
poreallasta ei käytetä usein. Tila osoitetaan näytössä
merkinnällä ”Ec”, ”Eco” tai ”Ecn”.

•

Valaistus
Voit säätää altaan valaistusta ”Light”-painikkeella.
Voit vaihtaa valaistusta tilasta toiseen painamalla
painiketta useamman kerran. Valaistus sammuu
automaattisesti 4 tunnin jälkeen.
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•

Myös Sleep-tila lämmittää poreallasta vain
suodatusjaksojen aikana, mutta enintään 10 °C
asetetun lämpötilan alapuolelle. Tätä tilaa
kannattaa käyttää silloin, kun et ole kotona vähään
aikaan. Tila osoitetaan näytössä merkinnällä ”SL”
tai ”SLP”.

•

Ready-tila vastaa Standard-tilaa ja Rest-tila vastaa
Economy-tilaa.
Suodatusjaksot
Ensimmäinen esiasetettu suodatusjakso alkaa 6
minuuttia sen jälkeen, kun poreallas on kytketty
päälle. Toinen esiasetettu suodatusjakso alkaa 12
tuntia myöhemmin. Suodatuksen kestoksi voidaan
asettaa 2, 4, 6 tai 8 tuntia tai jatkuva suodatus
(merkittysymbolilla). Oletussuodatusaika on 2
tuntia ei kiertojärjestelmissä ja 4 tuntia
kiertojärjestelmissä.
Ohjelmoi painamalla "Warm" ja sitten "Jets 1."
Muuta painamalla “Warm”. Poistu ohjelmoinnista
painamalla “Jets 1”
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Näytössä näkyvät vikakoodit
Vikakoodi

Selitys
Ei signaalia näyttöön ja porealtaan virta on katkaistu.

-

HH

Tuntematon lämpötila.

Ylikuumentunut – Poreallas on kytkeytynyt automaattisesti pois
päältä, koska 47,8 Celsius-asteen lämpötila on saavutettu.

OH

Ylikuumentunut – Poreallas on kytkeytynyt automaattisesti pois
päältä, koska 43,5 Celsius-asteen lämpötila on saavutettu.

5A

Poreallas on sammunut automaattisesti, koska haarapistorasian A
tunnistin ei toimi.

5B

Poreallas on sammunut automaattisesti, koska haarapistorasian B
tunnistin ei toimi.

5n

Tunnistimet eivät ole tasapainossa. Lämpötilan nouseminen ja
laskeminen voi olla tilapäistä. Jos näytössä vilkkuu koodi, poreallas
on kytkeytynyt pois päältä.

Toimenpide
Ohjauspaneelia ei voi käyttää ennen kuin virta kytketään
päälle. Asetukset tallennetaan muistiin, kun järjestelmä
kytketään uudelleen päälle.
Veden lämpötila näkyy näytössä, kun pumppu on ollut
käynnissä kaksi minuuttia.
Älä mene veteen! Poista suojus ja anna veden jäähtyä.
Palauta järjestelmä käyttöön painamalla mitä tahansa
painiketta, kun lämmitin on jäähtynyt. Katkaise virta ja
ota yhteyttä korjaamoon, jos järjestelmää ei palaudu
käyttöön.
Älä mene veteen! Poista suojus ja anna veden jäähtyä.
Poreallas palautuu automaattisesti käyttöön, kun
lämpötila saavuttaa 41,7 Celsius-astetta. Jos niin ei
tapahdu, katkaise virta ja ota yhteyttä korjaamoon.

Näin voi käydä ajoittain ylikuumenemisen yhteydessä.
Ota yhteyttä korjaamoon, jos ongelma jatkuu.
Näin voi käydä ajoittain ylikuumenemisen yhteydessä.
Ota yhteyttä korjaamoon, jos ongelma jatkuu.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä korjaamoon.

HL

Lämpötunnistinten välillä on tunnistettu merkittävä poikkeama. Se
voi johtua veden virtauksessa olevasta ongelmasta.

Jos veden taso on normaali, tarkasta, että vesi virtaa
normaalisti kaikista pumpuista. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttä korjaamoon.

LF

Alhaiseen virtaukseen liittyvä jatkuva ongelma. (Näkyy näytössä, kun
24 tunnin sisällä on ilmennyt viisi HL-vikakoodia.) Lämmitin on
kytkeytynyt pois päältä, mutta muut toiminnot toimivat.

Sama toimenpide kuin HL-vikakoodin yhteydessä. Jos
lämmitin ei palaudu käyttöön automaattisesti, palauta se
painamalla mitä tahansa painiketta.

Liian vähän vettä, heikko virtaus tai lämmittimessä on ilmakuplia.
Poreallas kytkeytyy pois päältä 15 minuutiksi.

Jos veden taso on normaali, tarkasta, että vesi virtaa
kaikista pumpuista. Palauta toiminto painamalla mitä
tahansa painiketta. Viesti sammuu 15 minuutin kuluessa.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä korjaamoon.

Lämmittimessä on liian vähän vettä. (Näkyy näytössä kolmannen drvikakoodin jälkeen.) Poreallas kytkeytyy pois päältä.

Sama toimenpide kuin dr-vikakoodin yhteydessä. Jos
poreallas ei palaudu käyttöön automaattisesti, palauta se
manuaalisesti painamalla mitä tahansa painiketta.

dr

dy

1C

Jäätymisvaurioiden vaara havaittu.
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Ei tarvittavia toimenpiteitä. Kaikki laitteet aktivoituvat
automaattisesti tilasta riippumatta. Laitteet ovat
käynnissä vielä 4 minuutin ajan, jos mitattu lämpötila on
enintään 7,2 Celsius-astetta. Jäätymistunnistimet voi
asentaa lisäsuojaksi jäätymisvaurioiden välttämiseksi.
Suosittelemme sitä kylmemmissä ilmastoissa.
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Käyttö
•

Pidä silmällä lapsia, vanhuksia ja muita henkilöitä, joilla •
on sydänvaivoja tai korkea/matala vedenpaine,
poreallasta käytettäessä. Raskaana olevien naisten on
keskusteltava lääkärin kanssa porealtaan käytöstä. Älä
käytä poreallasta alkoholin tai huumausaineiden
vaikutuksen alaisena. Henkilöt, joilla on jokin ihosairaus
tai tarttuva tauti, eivät saa käyttää poreallasta. Käyttö
on sallittu parantumisen jälkeen.

•

Tarkasta lämpötila ennen altaaseen menoa, jotta et
polta itseäsi. Suosittelemme 35–39 asteen
lämpötilaa, mutta kokeile, sopiiko se sinulle. Älä ole
liian pitkään erittäin kuumassa porealtaassa. Jos
käytät porealtaassa joitakin tuotteita, kuten tuoksuja,
noudata tuotteen käyttöohjeita.

•

Osat voivat vaurioitua, jos vettä ei virtaa
säännöllisesti suuttimista. Älä sulje kaikkia hanoja
kerralla vesipumpun ollessa käynnissä, koska
muutoin järjestelmä voi vaurioitua.

•

Älä avaa tai siirrä suodatinyksikön kantta muutoin
kuin
puhdistamista
varten.
Suodatin
on
puhdistettava kerran viikossa, jos poreallasta
käytetään usein. Suojaa porealtaan pinta auringon
valolta, kun allasta ei käytetä. Pinta voi vaurioitua, jos
se altistuu runsaasti auringon valolle.

•

Kun käytät altaan huoltamiseen muutaman minuutin
viikossa, allas säilyy käyttökuntoisena useita vuosia.
Veden arvot vaikuttavat eniten porealtaan veden
laatuun. Kun arvot säilytetään sopivalla tasolla, vesi
on helpompi pitää raikkaana ja puhtaana. Veden
laadun kanssa voi ilmetä useita ongelmia, jos arvot
eivät ole optimaalisella tasolla.

POREALTAAN KÄYTTÖOHJE

Veden oikea pH-arvo on tärkein tekijä sen kannalta,
että vesi säilyy hyvälaatuisena pitkään. Ihanteellinen
arvo on 7,2, mutta se voi olla 7,0–7,6. Maitomainen
vesi, kalkkisaostumat ja ihoärsytys voivat olla merkkejä
siitä, että veden pH-arvo on liian suuri. Liian alhainen
pH-arvo voi aiheuttaa ärsytystä silmissä ja limakalvoilla
sekä vaurioittaa porealtaan metalliosia, sillä vesi voi
aiheuttaa korroosiota.
•

Veden optimaalinen emäsarvo (80–120 mg/l)
vakauttaa pH-arvoa ja auttaa pitämään pH-arvon
oikealla tasolla.

•

Jos
käytät
klooria,
bromia
tai
muuta
desinfiointiainetta, noudata tuotteen käyttöohjetta
tarkasti. Alla on lyhyt yhteenveto kahdesta edellä
mainitusta aineesta.

o

Kloori: Varmista, että pH-arvo on oikealla tasolla,
ennen kuin lisäät klooria. Muutoin kloorin teho ei ole
sama. Klooripitoisuuden on oltava 1,0–3,0 ppm.
Pitkäkestoinen klooraus tehdään viikoittain tai
useammin
porealtaan
käytöstä
riippuen.
Sokkiklooraus tehdään veden vaihdon yhteydessä ja
tarvittaessa. Tällöin veteen lisätään runsaasti klooria
bakteerikannan nollaamista varten. Odota, että
klooripitoisuus palaa normaaliksi, tai poista kloori,
jos haluat nopeuttaa porealtaan käyttöönottoa
sokkikloorauksen jälkeen. Sokkiklooraus voi olla
tarpeen tehdä joka toinen viikko altaan käytöstä
riippuen.

o

Bromi:
Jos
käytät
bromia
pääasiallisena
desinfiointiaineena, myös sokkiklooraus on tehtävä
tarvittaessa. Ihanteellinen bromipitoisuus on 2,0-3,0
ppm.
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•

Porealtaan putket on puhdistettava säännöllisesti.
Se estää bakteerien lisääntymisen putkissa. Ajan ja
veden säästämiseksi suosittelemme puhdistamaan
putket veden vaihdon yhteydessä, eli 3–4
kuukauden välein. Putket puhdistetaan lisäämällä
täyteen altaaseen sopivaa ja hyväksyttyä
puhdistusainetta ja käynnistämällä kaikki suuttimet
noin 10–15 minuutin ajaksi. Sen jälkeen vesi
tyhjennetään altaasta ja huuhdellaan huolellisesti
ennen täyttämistä uudella vedellä.
Jäätymissuojaus
Jos lämpötila-anturit havaitsevat veden lämpötilan
laskeneen alle 6,7 °C, pumput käynnistyvät
automaattisesti ja
ne pysyvät päällä, kunnes vesi saavuttaa 7,2 °C
lämpötilan. Pumput sammuvat automaattisesti 4
minuutin kuluttua

•

Puhdista suodatin vähintään kerran kuukaudessa,
mielellään useammin. Irrota suodatin ja puhdista se
huuhtelemalla se huolellisesti vedellä. Jos käyttäjät
pesevät itsenä vedellä ennen porealtaaseen menoa,
vesi ja suodatin pysyvät puhtaina pidempään.

•

Jos porealtaan reunalle vedenpintaan muodostuu
rasvakerros, poista se sienellä tai liinalla.

•

Kuinka usein vesi vaihdetaan?
Kolmesta kuuteen kertaa vuodessa riippuen siitä,
kuinka
paljon
allasta
käytetään.
Suodatin
suositellaan huuhtelemaan juoksevan veden alla
noin kerran kuukaudessa, ja uusi suodatin on hyvä
vaihtaa 6-8 kuukauden välein.

Huolto
•

Suojaa poreallas jäätymiseltä lämpötilan ollessa kylmä
pitämällä se kytkettynä virransyöttöön ja täyttämällä
altaaseen riittävästi vettä (kuten normaalikäytössä).
Emme suosittele tyhjentämään allasta, koska se voi
aiheuttaa jäätymisvaurioita. Jos poreallasta siirretään
se on tyhjennettävä. Varmista, että se on tyhjennetty
kokonaan. Myös kaikki putket on tyhjennettävä
kokonaan. Suosittelemme
käyttämään siihen
märkäimuria tai paineilmapistoolia.
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Ammattitaitoisen teknikon on suoritettava kaikki
huoltotyöt ja virransyöttö on aina katkaistava
huoltotöiden ajaksi. Tarkasta huolto- ja
korjaustöiden jälkeen, että kaikki toiminnot
toimivat oikein.
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Altaan kemia
Veden väärä kemia voi vahingoittaa sekä sinua ja allasta. Tämän vuoksi on tärkeää tarkistaa
veden tasapaino säännöllisesti luotettavilla mittauslaitteilla ja suorittaa altaan tarvitsemat veden
huoltotoimenpiteet. Suosittelemme, että tarkistat vesiarvot ennen jokaista käyttökertaa. Muista
myös, ettet käytä kaivovettä vaan kunnallista vesijohtovettä, jotta altaan reunoihin ei syntyisi
saostumia.
Suodatus
Jotta altaan vesi pysyisi mahdollisimman puhtaana, määritä ohjausjärjestelmä suorittamaan
veden suodatusta. Suodatinpatruuna on puhdistettava säännöllisesti
Hygieeninen puhdistus
Hygieeninen puhdistus on tärkeää altaan kaikkien käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
Vastuullasi on tarkistaa ja ylläpitää säännöllisesti vedeltä haluttua tasoa. Hygieeninen puhdistus
pitää veden puhtaana bakteereista ja viruksista. Hygieenisen puhdistuksen suorittamiseksi on
useita tapoja: Otsoni tai tavanomaiset menetelmät puhdistuskemikaaleja käyttäen.
Kemiallinen tasapaino
Kemiallinen tasapaino ja pH-tarkistus ovat välttämättömiä vetesi kokonaisarvon kannalta.
Hygieenisen puhdistuksen tehokkuus perustuu hyvään tasapainoon. Puhdistuksen vaikutus on
toisin sanoen suurin silloin, kun se minimoi saostumisen syntymistä ja kun se parantaa altaan
yleistä kestävyyttä. On tärkeää, että vesi tarkistetaan ja sitä käsitellään säännöllisesti.
HUOM! Toimi varovaisesti, kun käytät kemikaaleja. Lue etiketit huolellisesti ja noudata tarkasti
niiden ohjeita. Vaikka kemikaalit oikein käytettynä suojaavatkin sinua ja allastasi, niiden käyttö
voi olla erittäin haitallista sekä sinulle että altaallesi, jos niitä käytetään tiivistetyssä muodossa.
Veden huoltaminen on erittäin tärkeää altaan ylläpidossa, mutta vielä tärkeämpää on tietysti
terveyden suojeleminen. Huomaa, että useimmiten tuotteissa ei anneta tarkkoja määriä
omalle altaallesi.
• Pidä kaikki kemikaalit poissa lasten ulottuvilta.
• Anna vain huoltotoimista vastuussa olevien henkilöiden suorittaa kaikki altaasi huollot.
• Sulje aina kemikaalisäiliöt, kun niitä ei käytetä, kun niitä ei käytetä, ja käsittele niitä varoen.
Säilytä kemikaaleja viileässä, kuivassa ja riittävän hyvin tuuletetussa paikassa. Huom! Älä
käytä paneelia säilytystilana.
• Mittaa tarkalleen ohjeissa annetut määrät. Älä koskaan käytä liian suuria annoksia.
• Älä hengitä höyryjä ja vältä kemikaalien joutumista kosketuksiin silmien, nenän ja suun
kanssa.
• Ota heti yhteys lääkäriin, jos joudut edellisessä kohdassa kuvatulla tavalla kosketuksiin
kemikaalien kanssa.
• Älä tupakoi kemikaalien läheisyydessä äläkä käytä pölynimuria vuotaneen kemikaalin
poistamiseen (jotkut kemikaalit ovat helposti syttyviä).

POREALTAAN KÄYTTÖOHJE

12

Vedenvaihto ja tyhjennys
Pumppujen ja lämmityselementtien vahingoittumisen välttämiseksi on tärkeää noudattaa alla olevia
ohjeita huolellisesti. Suosittelemme pitämään altaan lämpötilan korkealla myös talvisin, jotta
vältytään jäätymisiltä. Pyri tekemään vedenvaihto aina ennen pakkasten alkua.
Täytä allas aina vesijohtovedellä (juomavedellä). Kaivoveden käyttöä ei suositella. Ruuvaa
suodatin/suodattimet irti ja aloita täyttäminen ylivuotoaukon kautta. Suodattimet ovat
ylivuotoaukossa.
• Täytä allas aina vesijohtovedellä (juomavedellä).
• Ruuvaa suodatin/suodattimet irti ja aloita täyttäminen ylivuotoaukon kautta. (Suodattimet
ovat ylivuotoaukossa).
• Altaan virransyötön on oltava pois päältä.
• Juoksuta vettä puutarhaletkusta minuutin ajan ennen kuin täytät altaan, jotta letkusta
tulevat bakteerit eivät päätyisi altaaseen.
• Älä täytä allasta vedellä, jonka lämpötila on yli 40 °C. Näin lämmin vesi voi aiheuttaa
ylikuumenemissuojan toimintahäiriön, kun kytket altaan päälle.
• Käännä hana auki ja odota, kunnes vedentaso on saavutettu. "Vedentaso” on yleensä
merkitty ylivuotovuodon keskikohdalle.
• Kun vesi on saavuttanut ”vedentason”, sulje hana ja ota letku pois.
• Vedenvaihdon yhteydessä on suositeltavaa vaihtaa suodattimet. Ennen kuin suodattimia
käytetään, ne tulee liottaa allasvedessä, jotta kaikki ilma poistuisi niistä.
• Lisää kemikaalit ja tarkista arvot

POREALTAAN KÄYTTÖOHJE

13

Tyhjennys
Ota tavaksesi tyhjentää allas vedestä säännöllisesti. Kuinka usein tyhjennys tulee tehdä riippuu siitä,
kuinka paljon allasta käytetään, ja jos sitä käytetään useita kertoja viikossa, on suositeltavaa, että
vesi vaihdetaan noin 3-4 kertaa vuodessa. Suosittelemme myös Spa Pipe Cleanerin käyttöä ennen
jokaista vedenvaihtoa. Tämä auttaa poistamaan saostumia ja likakerroksia putkistosta. Pidä kaikki
kemikaalit poissa lasten ulottuvilta.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Katkaise virta
Poista kansi.
Ruuvaa viemärin venttiilikotelon kansi (kuvan ulommainen nuppi) irti ja kiinnitä letkuliitäntä.
Koska vesi juoksee painovoiman johdosta, prosessi voi kestää useita tunteja
Tarkista, että vesi virtaa viemäriin. Jos haluat antaa veden valua puutarhaan tai jonnekin muualle,
suosittelemme, ettet käsittele vettä edeltävinä päivinä. Tämän tarkoituksena on suojata aluetta
kemikaaleilta. (Huom tyhjennykseen voit käyttää myös uppopumppua)
Irrota letkuliitäntä, kun allas on tyhjä, ja aseta tyhjennysventtiiliin kansi takaisin paikalleen.
Poista liika vesi liinalla tai sienellä.
Poista mahdollinen lika ja hiekka, joka on voinut jäädä altaaseen.
Tarkista akryylikerros.
Poista suodatinpatruuna ja liota sitä yön yli.
Puhdista kansi ja käsittele sitä suositellulla tuotteella

AKRYYLIN HUOLTO
Altaasi on valmistettu korkealaatuisesta akryylistä. Altaan laadun säilyminen vaatii yksinkertaista
ja säännöllistä huoltoa. Vaikka pinnan akryylikerros näyttäisikin puhtaalta, pinta on suositeltavaa
puhdistaa ei-hankaavalla aineella (esim. denaturoidulla alkoholilla) ja pehmeällä liinalla tai
sienellä. Suorita puhdistus käytön jälkeen tai normaalin huolto-ohjelman mukaisesti. Pidä aina
altaan kantta paikallaan, vaikka altaassa ei olisikaan vettä. Estä lian ja hiekan pääsy altaaseen
pitämällä lattialla mattoa tai jalkakylpyä altaan vieressä. Tämä suojaa akryylikerrosta ja pitää
suihkut kunnossa.

POREALTAAN KÄYTTÖOHJE
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Koneen termostaatti ja suodatin yksikön huolto
• Termostaatti
o Termostaatti käynnisty
o y yleensä 4–8 tunnin jälkeen.
o Altaan termostaattia ei saa lämmittää
manuaalisesti, sillä muutoin se voi vaurioitua. Ota
yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan, jos
termostaatti ei toimi oikein.

• Ilmapumppu
Ilmapumppu käynnistyy yleensä 15–30 minuutin
jälkeen. Vedenpinta saa olla enintään 7 cm altaan
vedenpinnan yläpuolella. Muutoin ilmapumppu
voi vaurioitua vuodon vuoksi.

• Suodatinyksikön huolto
Tyyppi 1:
1.
2.
3.
4.

Irrota ylempi suojus likaerottimesta.
Vedä suodatinverkon pidin ulos.
Käännä paperirullaa ja poista se.
Huuhtele paperirulla vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Tyyppi 2:
1. Irrota muovisuojus paperirullasta ja aseta rulla suodatinpitimeen.
2. Vedä suodatinverkon pidin ulos.
3. Varmista, että paperirulla on paikallaan, ja kierrä sitä vähän kerrallaan. Aseta sitten suodatinpitimen suojus
paikalleen.

POREALTAAN KÄYTTÖOHJE
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Käyttötalvella ja valmistelut
Yleensä ulkoallas on täynnä vettä ja käyttövalmiina ympäri vuoden. On aivan erityinen tunne olla
ulkona altaassa, kun sataa tai kun sataa lunta tai kun on pakkasta. Erityisesti näissä sääolosuhteissa
keho tarvitsee lämpöä ja hierontaa, ja tunnet olosi rennoksi ja stressistä vapautuneeksi oltuasi 15-20
minuuttia lämpimässä vedessä.
Altaan mukana tullut lämpökansi ja altaan ulkokuoren sisäpuolella ja akryylin alapuolella
oleva hyvä eristys takaavat sen, että altaan virrankulutus minimoituu.
• Sakean lumisateen ja pakkasen sattuessa ulkona oleva erillinen allas voidaan mainiosti
peittää suojapeitteellä silloin, kun sitä ei käytetä.
• Pidä mielessä, että kovassa pakkasessa lämpökannen lapsilukko voi jäätyä altaasta tulevan
tiivistymisveden johdosta. Älä yritä avata lukkoa voimaa käyttäen vaan sulata jää kuumalla
vedellä.
• Niin kauan kuin virta on kytketty altaaseen CPU:n jäätymissuoja varmistaa, että vesi ja
tekniikka eivät jääty.
• Poista lumi lämpökannesta. Lämpökannen enimmäiskuormitus on 5 kg.

Emme suosittele tyhjentämään allasta, koska se voi aiheuttaa jäätymisvaurioita. Jos poreallasta siirretään se on
tyhjennettävä. Varmista, että se on tyhjennetty kokonaan. Myös kaikki putket on tyhjennettävä kokonaan.
Suosittelemme käyttämään siihen märkäimuria tai paineilmapistoolia. Altaan tyhjennystä ammattilaisella voit
kysyä meidän asennuspalvelulta.

POREALTAAN KÄYTTÖOHJE
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Vianmääritys

Onko porealtaassa ilmennyt jokin ongelma? Tarkasta tämä luettelo ratkaisun löytämiseksi.
•
•
•

Jos ongelman syynä voi olla virransyöttö, tarkasta
ensin, että porealtaaseen syötetään virtaa.
Jos ohjauspaneeli ei toimi, varmista, että paneeli ei
ole lukittuna.
Jos suuttimista ei tule vettä, tarkasta, että
vesipumppu on päällä ja toimii oikein.

•

•

Jos suodatus ei toimi oikein, tarkasta, että
suodatinvesipumppu on päällä. Muutoin suodatin
voi olla tarpeen puhdistaa.
Jos vesi on sameaa, likaista tai haisee pahalle,
tarkasta veden arvot ja säädä ne oikealle tasolle.

Suihkun paine on huono ja/tai se aiheuttaa oudon äänen
• Tarkista veden taso. Jos ylimmät suuttimet eivät ole
vedenpinnan alla, järjestelmään voi
päästä ilmaa. Lisää altaaseen vettä ja sammuta ja käynnistä
pumput pari kertaa.
• Ylettyykö vesi ylivuotokohtaan saakka? Lisää vettä, kunnes
vedentaso on oikea, eli se ylettyy
noin 2 cm suuttimien yläpuolelle.
• Järjestelmään on saattanut joutua ilmaa, Sammuta ja
käynnistä pumput pari kertaa. Voi olla
myös tarpeen poistaa järjestelmässä oleva ilmatasku
ohjeiden mukaisesti.

Allas ei käynnisty
• Jos allas on aivan uusi, ota yhteys sähköasentajaan, jotta
tämä tarkistaisi laitteiston ja
varmistaisi, että kaikki on asennettu oikein.
• Tarkista, että maavuotovirtakatkaisija on päällä, että
sulakkeet ovat ehjiä ja että kaikki
ulkoinen elektroniikka on kunnossa.
• Avaa altaan sivut nähdäksesi, löytyykö näkyviä vaurioita tai
vuotoja, jotka saattaisivat joutua
suoraan kosketukseen elektroniikan kanssa.
• Avaa Balboa-keskuksen ohjausjärjestelmä ja tarkista
laatikon sisällä olevat lasi- ja keraamiset
sulakkeet. Ovatko ne ehjiä vai palaneita? Tarkista, ettei Suuttimista ei tule vettä
• Suihku on säädetty suljettu-asentoon. Avaa suutin
ohjausjärjestelmässä ole muita
kiertämällä sitä vastapäivään.
näkyviä vaurioita.
• Suihku on väärin säädetty. Kierrä suutinta ja yritä jälleen.
• Selkää vasten olevassa osassa/istuinosassa ei ole
Allas ei lämpene
• Tarkista, että haluamasi lämpötila on asetettu. Allas virtausta. Altaan yläreunassa olevat
suunnanvaihtokytkimet on suljettu.
lämpenee noin 1,5-2 astetta tunnissa.
• Onko ilmansäädin auki? Altaan lämpeneminen kestää
Suunnanvaihtokytkin vuotaa tai sitä on vaikea kääntää
kauemmin, jos säädin on auki.
• Allas on voitu asettaa väärään käyttötilaan, Economy (ECN, • Suunnanvaihtokytkimen O-rengas on väärässä asennossa
tai se on kulunut. Avaa
EC) tai Sleep (SLP, SL)
suunnanvaihtokytkin ja tarkista.
• Suunnanvaihtokytkintä ei saa kääntää tai vaihtaa
suihkupumppujen ollessa käynnissä. Tämä
aiheuttaa paineen, joka voi lopulta johtaa siihen, että
suunnanvaihtokytkin lakkaa
toimimasta.
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