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Onnea uuden porealtaasi johdosta! Tiedossasi on hienoja hetkiä nautiskellen lämpimistä kylvyistä ja
vesihieronnasta yhdessä perheesi tai ystäviesi kanssa, vaikkapa samalla ihaillen tähtitaivasta. Lämmin
vesi rentouttaa, ja hoitaa kehoa ja mieltä. Vesihieronta tekee erityisen hyvää väsyneille lihaksille
työpäivän tai kuntoilun jälkeen. Ulkoporeallas on viisas investointi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
ylläpitoon.
Ennenkuin altaan käyttöönottoa tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen ja noudata turvallisuusohjeita,
neuvoja ja suosituksia. Käyttöohjeet sisältävät ratkaisut kaikkein yleisimpiin ongelmatilanteisiin, ja
jälleenmyyjäsi vastaa mielellään mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. Voit halutessasi täyttää takuutodistuksen ja lähettää sen meille sähköpostitse.
Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
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1. ALTAAN ASENNUS
1.1 ESIVALMISTELUT ENNEN TOIMITUSTA
Valitse altaan paikka huolellisesti ja hyvissä ajoin ennen toimitusta.
Paikkaa valitessa varmista, että altaaseen on turvallista kavuta ja tulla pois. Allasta pitää myös kyetä
huoltamaan, ja tarvittaessa tehdä siihen mahdollisia korjaustöitä. Huolto tapahtuu ulkoverhoilun
kautta, joten altaan ympärillä on oltava tyhjää tilaa vähintään 70 cm.
Jos allas upotetaan esim. terassin sisälle, varmista pääsy huoltoseinämään ja poistoventtiiliin.
Allasta ei saa upottaa maahan.
Jos asetat altaan pihalle, suosittelemme alustaksi betonilevyä, jonka paksuus on vähintään 10 cm.

1.2 ALTAAN ASENNUS ULKOTILOIHIN
Mikäli allas asennetaan ulos, se voidaan asettaa kuivalle soralle, betonille tai vastaavalle. Käytännössä mikä tahansa alusmateriaali käy, kunhan se on roudan kestävä, tasainen ja kestää koko altaan
painon vesineen ja kylpijöineen.
Alustan on oltava tasainen ja vaaka. Vedenvaihdon yhteydessä poistovesi tulee kyetä ohjaamaan
pois altaan läheisyydestä. Altaan asentaminen epätasaiselle alustalle voi aiheuttaa vakavia vahinkoja
altaan rungolle. Erillisestä viemäröinnistä tai salaojituksesta on myös hyötyä.
Mikäli allas asetetaan terassille tai vastaavalle, varmista, että se kestää koko altaan yhteispainon
vesineen ja kylpijöineen, mikä voi olla jopa 3000 kg. Jos olet epävarma alustan kestävyydestä, ota
yhteyttä vastaavaan rakentajaan tai rakennuttajaan.
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1.3 ALTAAN ASENNUS SISÄTILOIHIN
Kun sijoitat porealtaan sisätiloihin, ota huomioon muutama seikka. Vesi läikkyy todennäköisesti
altaan ulkopuolelle altaaseen nousemisen ja sieltä poistumisen yhteydessä sekä ylijäämäveden poistuessa. Sen vuoksi lattian on oltava vedenkestävä ja -eristävä, ja poistovesi on ohjattava viemäriin.
Kosteus kasvaa huoneessa altaan käytön myötä, joten varmista huoneen riittävä ilmanvaihto. Suosittelemme asentamaan tilaan kosteuden poistajan.

1.4 ALTAAN SÄHKÖASENNUS
Saatavilla tulee olla tarvittava virtalähde (3 vaihetta, maa, nolla, 16 A). Kytketään ainoastaan piiriin, joka
suojataan vikavirtakytkimellä ja työkytkimellä. Ulkoasennukseen sopiva kaapeli tulee johtaa voimalaitoksesta kohtaan, johon kylpylä on tarkoitus sijoittaa. Kaapelin tulee olla noin 2 metriä pidempi kuin
etäisyys voimalaitoksesta kylpylään. Virtalähde on voitava kytkeä erikseen voimalaitoksessa. Kylpylän
sähkökytkennän saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Katso kytkentäkaavio ohjauskotelon
kannen alla saadaksesi lisätietoja.

QUICK START CARD

IN.YE-3-CE™ & IN.YE-5-CE™
EUROPEAN VERSION

Valinnainen yhteys
(tuotenr 9920-401346)

1. L IITÄNNÄT
ULOSKÄYNNIT JA PANEELIT

A4 Valinnainen yhteys
AMP-portti
(A0 -> A4) pumpuille
ja lisävarusteille.Vaihtelee kokoonpanon
mukaan.

Päävirtaliitäntä
yhteys
A4
A3

C1 – Paneeliliitäntä

A2

Lämmittimen
liitäntä

Lämmitin

A1

C0 -Viestintälinkki (in.
touch, in.stick, in.k112
och in.k120 näppäimistöt, swim spa- liitäntä)

Rima

Valaistuksen liitäntä (P34 aina päällä, P35 ohjattu)
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2. VIRTAJOHDON KYTKEMINEN
Aeta jumpperit oikein vaiheiden lukumäärän mukaisesti.
L1
N

PJ2

G

Jumpperi
PJ1
PJ2

L1
L2
N

PJ1

PJ2

G

1 vaihe

Asento
P7-P13
P10-P74

Jumpperi
PJ1
PJ2

L1
L2
N
L3

PJ1

PJ1
PJ2

G

2 vaihe

Asento
P7-P10
P13-P74

3 vaihe (standardi)
Jumpperi
Asento
PJ1
P7-P10
PJ2
P11-P13

230 V, 50 Hz (vaihe nollaan)
Oikea kytkentä sähkökaappiin,
vikavirtasuojaan ja riviliittimeen
on ehdottoman välttämätöntä.
Virtalähteen on oltava katkaistu
asennuksen yhteydessä.

VAROITUS! Kaikkien kytkentöjen
on oltava valtuutetun sähköasentajan asentamia tuolloin
voimassa olevien määräysten
mukaisesti. Tämä tuote on aina
kytkettävä piiriin, jota suojaa
vikavirtasuoja.

L1
L2
N
L3

PJ1
PJ2

G

3 vaihe Delta
Jumpperi
Asento
PJ1
P7-P13
PJ2
P10-P74

230 V, 50 Hz (vaihe- vaihe)
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2. ALTAAN KÄYTTÖÖNOTTO
1.

Sähköasennuksen voi suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja

2.

Kun allas täytetään vedellä, se tulee olla kytketty pois päältä eikä yhteydessä sähkökeskukseen.

3.

Kytke allas päälle vasta sitten, kun allas on täytetty vedellä asianmukaisesti.

4.

Poista ulkoverhoilu huoltopaneelin kohdalta, ja varmista, että pumput ja lämmitin ovat asianmukaisesti kiinnitettyinä, eikä ne ole esim. kuljetuksen aikana irronneet paikoiltaan. Varmistu
myös, että kaikki T-sulkuventtiilit ovat yläasennossa.

5.

Varmista, että vedenpoistoventtiili on kiinni.

6.

Poista altaan suodatin ja täytä vesi suodattimen kotelon läpi puutarhaletkulla ilmataskujen
muodostumisen välttämiseksi putkistoon täyttövaiheen aikana. Jos käytät omaa kaivovettä,
suositellaan, että asennat esitäyttösuodattimen letkuun täyttöä varten.

7.

Varmista, että kaikki hierontasuuttimet ovat auki, ja vesi kiertää niiden kautta.

8.

Täytä allas altaan akryylikuoressa (ns. sisäpinta) olevaan rajamerkkiin asti.

9.

Jos ulkolämpötila on alle 0°C on tärkeää, että täytettävän veden lämpötila on 15–20 °C. Muista
asettaa altaan lämpökansi paikoilleen.

10. Kun allas on täytetty rajamerkkiin saakka, aseta suodatin takaisin paikoilleen, ja kytke virrat
päälle altaaseen sähkökeskuksesta.
11. Kiertovesipumppu käynnistyy heti virran kytkemisen jälkeen. Varmista, että vesi kiertää. Jos vesi
ei kierrä, sammuta poreallas ja tuuleta putkisto kanavajärjestelmä.
12. Kun vesi kiertää, aseta haluttu lämpötila, kellonaika ja muut asetukset. Katso tarkemmat ohjeet
ohjauspaneeli -osiosta.
13. Lisää oikea määrä hoito- ja puhdistuskemikaaleja hoitoainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.
14. Sulje altaan lämpökansi nopeuttaaksesi lämmitykseen kuluvaa aikaa. Vesi lämpenee noin 2-3
astetta tunnissa.



Altaan täyttö
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2.1 MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ
Tietyt poreallasmallit ovat varustettu in.stream 2 -äänijärjestelmällä. Riippuen allasmallista se saattaa parhaimmillaan käsittää jopa 4 sisäänrakennettua kaiutinta ja subwooferin.
In.stream 2 -järjestelmällä on oma sisäänrakennettu virtalähde, ja sitä voidaan käyttää mistä tahansa
app:in kautta.
Altaan äänijärjestelmään on myös mahdollista kytkeä muita laitteita sekä ylimääräisiä kaiuttimia. Voit
muodostaa yhteyden AUX:n, USB: n ja Bluetoothin kautta.
Bluetooth

AC input

USB

Communication link

AUX input

in.p4

Right

Subwoofer

Left
Rear

Left

Right
Front

Status LED
AUX
USB-yhteys

in.link ohjauspaneeli

FM-antenni
CO Acc
CO Pack
AC -tulo

Subwoofer-lähtö

Kaiutinlähdöt

Tekninen käyttöopas on ladattavissa täältä: http://gecko.audio/instream2overview/
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2.2 BLUETOOTH YHTEYS
1. BLUETOOTH KANTAMA
Moduuli in.stream 2 kantama on noin 10 m. Ympäristöolosuhteet (mm. kasvuston aiheuttamat esteet) vaikuttavat kantavuuteen. Bluetooth-yhteyttä muodostettaessa kannattaa olla mahdollisimman
lähellä vastaanotinta.

2. ÄÄNILÄHTEEN YHDISTÄMINEN
Ennen kuin Bluetooth-yhteys voidaan luoda, käytettävät laitteet on muodostettava pariksi. Varmistu, että laite, joka muodostetaan altaan kanssa Bluetooth-yhteyteen, on auki, eikä sitä ole kytketty
mihinkään muuhun laitteeseen samanaikaisesti Bluetoothin kautta.

3. MUODOSTA LAITEPARI
Jos haluat muodostaa parin in.stream 2 -aseman kanssa, mene oman laitteesi Bluetooth-asetuksiin.
Sieltä useimmat laitteet osaavat etsiä automaattisesti muita lähellä olevia Bluetooth-yhteyksiä, ja
niitä voi tarkemmin etsiä ”haku” -toiminnon kautta.
Kun laitteesi havaitsee yhteyden nimeltä ”in.stream 2”, valitse se, ja muodosta laitepari käyttäen
salasanaa ”5555”. Näin laite kytketään verkkoon in.stream 2, ja se kytkeytyy jatkossa automaattisesti,
mikäli ko laite on kantaman päässä altaasta. In.stream 2:een voidaan kytkeä yhteensä kahdeksan eri
laitetta, mutta se voi ylläpitää vain yhtä yhteyttä kerrallaan.

4. MANUAALINEN KYTKENTÄ
Jos haluat kytkeä jo pariksi liitetyn laitteen manuaalisesti ääniasemaan, avaa kytkettävän laitteen
Bluetooth-asetukset ja valitse ”in.stream 2” pariksi laiteluettelosta.
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VIANETSINTÄ JA ONGELMANRATKAISU
VIKA

RATKAISU

Laitteeni on ”haku” -tilassa läheisten
Bluetooth-laitteiden havaitsemiseksi,
mutta ei tunnista in.stream 2:a.

Varmista, että audioasema on kytketty päälle, olet
kantaman sisällä, ja että laitteen Bluetoothia ei ole
jo kytketty toiseen laitteeseen.
Laiteparin muodostamiseksi in.stream 2: n kanssa
sinun on voitava kirjoittaa mukautettu salasana
“5555”. Jotkut Bluetooth-lähettimet eivät salli henkilökohtaisen salasanan syöttämistä, joten tällöin
laitteita ei voida yhdistää pariksi.

Bluetooth-laitteeni ei löydä in.stream 2 -yhteyttä.

Vaikka laitteeni on kantaman sisällä ja in.stream 2
Poista kaikki olemassa olevat yhteydet laitteen
on kytketty päälle Bluetooth-yhteyden kanssa, näytja in.stream 2: n välillä, ja aloita laitepariprosessi
töön ilmestyy virheilmoitus, kun yritän muodostaa
alusta.
laiteparia.
Joissakin tapauksissa in.stream 2 ei pysty käynnistämään liitetyn laitteen musiikkisovellusta.
Laitteeni on kytketty, mutta musiikkia ei toisteta.
Varmista, että musiikkisovellus on auki ja käynnissä
mobiililaitteessasi.
In.stream 2. -yhteydessä voi olla virhe. Katkaise
Laitteeni on kytketty, mutta musiikkia toistetaan
altaan sähkövirta 20 minuutiksi, jotta yhteys nollaulaitteestani, ei altaan in.stream 2 yksiköstä..
tuu, ja aloita laitepariprosessi alusta.

Lisätietoja ääniasetuksista englanninkielellä:
http://gecko.audio/instream2overview
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3. KÄYTTÖOHJEET
3.1 OHJAUSPANEELI JA VIRHEKOODIT
ERILAISILLA TOIMINNOILLA VARUSTETTU OHJAUSPANEELI
Ohjauspaneelin pikaopas tarjoaa yleiskuvan altaan tärkeimmistä toiminnoista, jotka ovat käytettävissä digitaalisessa
ohjauspaneelissa. Tämä on vain yleinen opas. Mallikohtaisia eroja saattaa esiintyä.

Lämmitin
Älykäs Talvi tila

YHDEN PUMPUN MALLI
Pumppu1
Ljus

KAHDEN PUMPUN MALLI
Pumppu 1
Pumppu 2

Ylös

Pump 1

Merkkivalo

KYLPYTOIMINNOT

POIS PÄÄLTÄ

Pump 1

Pump 2

PUMPPU 1

Suodatin
Normaalitila

Alas

Pump 2

Valot

Up/Down

Merkkivalo

ylös/alas

Up/Down

PUMPPU 2

Pidä Pumppu 1-näppäintä
pohjassa 5 sekunnin ajan , jolloin automaattiset toiminnot,
kuten suodatus, lämmitys ja
älykäs talvitila on pois päältä
30 minuuttia. Ennen paluuta
normaalitilaan allas vilkuttaa
valoja merkiksi.

Paina Pumppu 1-näppäintä
Ei kaikissa malleissa.
käynnistääksesi pumpun (hidas Pumppu 2 toimii vastaavalla
nopeus). Kun painat näppäintä tavalla kuin pumppu 1.
toisen kerran, pumppu menee
nopealle nopeudelle (mikäli
pumppu on kaksitehoinen*).
Kolmas painallus sammuttaa
pumpun (mikäli suodatus/
lämmitysjakso on käynnissä,
Voit palata normaalitilaan
painamalla pumppunäppäintä. pumppu saattaa jäädä hitaalle
nopeudelle, eikä sitä voi sammuttaa). Ajastin sammuttaa
pumpun automaattisesti 20
minuutin jälkeen, jos sitä ei
sammuteta manuaalisesti.
Painikkeen ikoni palaa,
kun pumppu on käytössä.
Kaksinopeuksisissa pumpuissa
ikoni vilkkuu, kun pumppu 1 on
hitaalla nopeudella.

*Yksinopeuksinen pumppu: Paina Pumppu-näppäintä käynnistääksesi pumpun. Toinen painallus sammuttaa pumpun.
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VALOPAINIKE

YLÖS/ALAS

Paina valopainiketta sytyttääksesi valot. Toinen painallus
sammuttaa valot. Ajastin sammuttaa valot automaattisesti
2 tunnin kuluttua, jos niitä ei
sammuteta manuaalisesti.
LED-järjestelmässä värin tai/
ja toiminnon vaihto tapahtuu
sammuttamalla valot ja
painamalla valopainiketta
uudestaan. Uusi painallus
vaihtaa väriä tai toimintoa,
LED-järjestelmän mukaan.

Paina ylös / alas -painikkeita asettaaksesi halutun
lämpötilan. Asetettu lämpötila
näkyy näytöllä kahden (2) sekunnin ajan.

.

Lämpömittari-ikoni näyttää
asetetun lämpötilan, ei veden
sen hetkistä lämpötilaa.

Kahden pumpun altaissa on
yhteinen painike ylös ja alas.
Paina painiketta nostaaksesi
lämpötilaa ja päästä irti. Kun
haluat laskea lämpötilaa, paina
toisen kerran.

!

OHJELMOINTIVALIKKO

KELLO

Ohjelmointi tapahtuu painamalla valonäppäintä 5 sekuntia.
Valikossa säädetään kelloa,
suodatusjaksoja, säästötilaa ja
lämpötilan yksikköjä (C/F).
Valikossa käytä ylös/alas-näppäimiä parametrien säätämiseen
ja siirry valonäppäimestä
seuraavaan parametriin.
Muutokset tallennetaan viimeisen parametrin vahvistamisen
jälkeen. Muutoksia ei tallenneta,
mikäli näppäimiä ei paineta
10 sekuntiin.

SUODATUSASETUKSET

Mene ohjelmointivalikkoon
painamalla valonäppäintä
5 sekuntia. Voimassa oleva
kellonaika näkyy näytöllä niin,
että tunti vilkkuu. Asetuksista
riippuen järjestelmässä on
24-tunnin tai 12-tunnin kello.

Suodatusjaksossa pumput ja
puhaltimet (mikäli on) ovat
päällä minuutin ajan, jonka
jälkeen suodatinlinjassa oleva
pumppu jää päälle hitaalle
nopeudelle suodatusjakson
ajaksi (puhdistusvaihe).

Suodatusjaksojen pituuteen
ja määrään vaikuttaa altaan
vesimäärä, käyttöaste ja altaan
tekninen kokoonpano.
Suodatusjaksot muodostuvat
seuraavista parametreistä:
aloitusaika (FS), pituus (FD) ja
esiintymistiheys (FF).

Aseta aika ylös ja alas näppäimillä ja siirry valonäppäimellä
minuutteihin. Valonäppäimellä
siirryt seuraavaan asetukseen
eli suodatusjakson ohjelmointiin
(FS).

SUODATUJAKSON ALKAMISEN
OHJELMOINTI:

SUODATUSJAKSON KESTON
OHJELMOINTI

0= ei suodatusta

FS (Filtration Start) - Näytöllä
FSXX, XX kertoo jakson aloitusajan. Säädä aloitusaikaa ylös/
alas-näppäimillä. Valonäppäimellä siirryt jakson keston FD
(Filtration Duration) valintaan. .

Kestossa XX kertoo jakson pituuden tunteina. Aseta haluamasi
tuntimäärä. Asetettuasi jakson
pituuden, siirry esiintymistiheyteen FF (Filtration Frequency).

Ei ole suositeltua asettaa ”0” eli
ei suodatusta.

VIRHEKOODI

SELITYS

24= jatkuva suodatus

SUODATUSJAKSOJEN TIHEYDEN
OHJELMOINTI

Kun suodatusjakso on käynnissä,
näytöllä näkyy suodatusjakson
merkkivalo.

FF:ssä ”XX” kertoo, kuinka monta .
suodatusjaksoa vuorokauden
aikana suoritetaan.
Valonäppäimellä siirryt
eteenpäin säästötoimintoon EP
(Economy Mode).

Hr
Ongelma lämmittimessä. Varmista, että vettä on tarpeeksi ja suodatin on puhdas. Poista sähköt
15 minuutiksi ja käynnistä allas. Mikäli vikakoodi on edelleen näytöllä, ota yhteys huoltoon
HL
Liian lämmin vesi (48 C) Älä mene veteen! Poista lämpökansi ja anna veden jäähtyä. Katkaise virta ja
käynnistä allas uudelleen.
AOH
Lämpötila altaan rungon sisällä on liian korkea. Avaa altaan verhoilu, ja odota että lämpö haihtuu.
FLO
Ongelma vedenvirtauksessa. Tarkista, että hierontasuuttimet ovat auki, ja, että altaassa on riittävästi vettä.
Poista suodatin, katkaise virrat ja käynnistä uudelleen. Mikäli vikakoodi poistuu, kun altaassa ei ole suodatinta,
suodatin on liian likainen. Puhdista suodatin huolellisesti tai vaihda suodatin uuteen.
Prr
Ongelma lämpötila-anturissa. Ota yhteys huoltoon.
OH
Veden lämpötila on yli 42C-astetta Älä mene altaaseen! Poista lämpökansi ja anna veden viilentyä.
Ota yhteys huoltoon, jos ongelma jatkuu.
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3.3 PUMPUT
Altaassasi on kiertovesipumppu, jonka tehtävä on
kierrättää vettä puhdistusta ja lämmitystä varten.
Pumppu on teholtaan 180 W sähkökustannusten
minimoimiseksi. Lisäksi altaassasi on mallista
riippuen yksi tai kaksi hierontapumppua, jotka
antavat sinulle ylellistä hierontaa.

3.4 ILMANSÄÄTIMET
Hieronnan voimakkuuden säätämiseksi jotkut
altaat ovat mallista riippuen varustettu ilmansäätimillä. Niiden avulla voit lisätä ilmaa vesihierontasuihkuun, ja näin vaikuttaa hieronnan vahvuuteen. Allasmallista riippuen säätimien määrä
vaihtelee.

3.5 VALAISTUS
Altaasi on varustettu LED-valoilla, jotka luovat mukavaa tunnelmaa kylpyläkokemukseesi. LED -valoja
voidaan säätää sekä ohjauspaneelista että erillisen app:in kautta. Jos käytät app:ia, voit valita useasta
eri valaistusohjelmista mieleisesi. App:in käyttö vaatii wifi-yhteyden altaaseesi, joka on lisävaruste.
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3.6 LÄMMITIN
Altaasi on varustettu 3 kW: n lämmittimellä, joka lämmittää ja ylläpitää veden lämpötilaa. Pidä lämpökansi aina paikoillaan, kun allas ei ole käytössä. Näin vältetään tarpeeton sähkönkulutus ja veden
ulkoinen likaantuminen.

3.7 VEDEN PUHDISTUS JA YLLÄPITO
Nautinnollisen kylpyelämyksen tärkein tekijä on puhdas kylpyvesi. Veden puhtautta ylläpitää paperisuodatin ja otsonaattori. Altaassa on erillinen kiertovesipumppu, joka kierrättää veden suodattimen
läpi. Suosittelemme puhdistamaan suodatinta vedellä huuhtoen kerran viikossa.

VESI VIRTAA
SUODATTIMEN LÄPI

OTSONAATTORI

PUHDAS
VESI

OTSONI-INJEKTORI

OTSONISEKOITTAJA

LÄMMIN VESI
LÄMMIN VESI

SUODATETTU
VESI

LÄMMIN
VESI

KIERTOVESIPUMPPU

Tämän lisäksi tarvitaan hoitoainekemikaaleja pitämään kylpyvesi puhtaana ja raikkaana. Näiden
annos ja käyttö vaihtelevat tuotteittain. Lue tarkasti hoitoaineen tuoteselosteesta ohjeet, miten valitsemasi hoitoaine annostellaan. Muista lisätä hoitoaine myös silloin, kun allas täytetään uudelleen tai
täytetään ensimmäistä kertaa.

VEDEN LAATU
Jotta voit nauttia kylpyhetkistäsi, veden laatua on tarkkailtava säännöllisesti. Veden pH-arvon on oltava välillä 7,2 - 7,4, jolloin puhdistus toimii optimaalisesti. Liian alhainen pH voi aiheuttaa silmien ja
ihon ärsytystä sekä vaurioittaa allastoimintoja. Liian korkeassa pH: ssa vaarana on huono puhdistustusteho, samea vesi, kalkkikiven ja levien muodostuminen.
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3.7.1 SUODATTIMET
Kiertovesipumppu kierrättää vettä suodattimen läpi puhdistaen kylpyveden mekaanisilta epäpuhtauksilta. On suositeltavaa puhdistaa suodatin kerran viikossa. Suodattimen säännöllinen puhdistaminen pitää kylpyveden puhtaampana, pidentää huomattavasti suodattimen käyttöikää, sekä vähentää
kemiallisten hoitoaineiden tarvetta.

SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN
Huom! Altaan käyttö ilman suodatinta on kiellettyä!
1.

Avaa suodatinluukun kansi

2.

Poista suodatin.

3.

Huuhtele suodatin runsaalla vedellä, esim. puutarhaletkulla (Älä käytä painepesuria, jonka kova
paine voi rikkoa suodattimen materiaaleja).

4.

Upota suodatin puhdistusaineeseen hoitoainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suodatinpatruuna tulee vaihtaa väh. kerran 12 kk:ssa.

3.7.2 OTSONAATTORI
Porealtaasi on varustettu otsonaattorijärjestelmällä
Otsonaattori tuottaa ilman hapen otsonia, joka sekoittuu veteen. Otsoni hajottaa (hapettaa) epäpuhtauksien ja bakteerien kasvua. Otsonireaktio muuttuu hapeksi, eikä näin ollen jätä sivutuotteita
veteen, ja on täysin turvallinen käyttää. Otsonaattorimme on mukautettu altaan kokoon ja tilavuuteen, eikä otsoni vaikuta kylvyn pH-arvoon.
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3.7.3 HOITOAINEKEMIKAALIT
Markkinoilla on monia erilaisia hoitoaineita, joista jälleenmyyjäsi auttaa sinua löytämään altaallesi
sopivimman. Useasta hoitoaineesta on saatavilla aloituspakkaus, joka sisältää kaiken tarvitsemasi
päästäksesi alkuun. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi. Tavallisimmat veden laadun testauslaitteet ja hoitoaineet ovat seuraavat.
Kloorijauhe			

Flokkulointiaine

PH + jauhe			

Putkiston puhdistusaine

PH – jauhe			

Suodattien puhdistusaine

Levänestoaine			

Vedentestauslaitteisto

PH:N SÄÄTELY
pH on veden suhteellisen happamuuden mittari, ja se mitataan asteikolla 1 - 14. Yli 7-arvot ovat
emäksisiä ja alle 7 ovat happamia. Porealtaan kylpyveden pH pidetään välillä 7,2 - 7,4. Oikean pH-arvon
ylläpito on erittäin tärkeää.
Huom! Ongelmia voi ilmetä, mikäli pH ei ole tasapainossa!
Jos pH-arvo ylittää 7,8, vedessä olevat mineraalit voivat muodostaa kerrostumia akryylipinnalle ja
tukkia letkut, suodatinpatruunat ja suuttimet. Puhdistusaineet, kuten kloori ja bromi, muuttuvat vähemmän tehokkaiksi ja vesi voi näyttää samealta.
Ratkaisu: Lisää pH miinus ja noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
Jos pH on alle 7,2, veden happamuus on liian korkea. Yksi merkki tästä on muun muassa, että altaan
metalliosat (lämmityselementit, suuttimet ja laakerit) alkavat ruostua. Veden puhdistusaineet kuluvat
nopeammin, ja vesi tuntuu epämiellyttävältä.
Ratkaisu: Lisää pH plus ja noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
Huom! Takuu ei kata porealtaan vaurioita väärien pH-arvojen vuoksi.

14

KLOORIKÄSITTELY
Kloorikäsittelymenetelmää käytetään kaikissa altaissa, joko otsonin kanssa tai ilman.
Altaasi veden tarkistaminen klooria käyttämällä:
Ota näyte veden pH: sta ja kloorista vähintään kahdesti viikossa. PH: n tulisi olla välillä 7,2 - 7,4.
PH-arvoa säädellään tuotteilla pH+ ja pH-.
Huom! PH: n on oltava edellä mainittujen arvojen sisällä ennen kloorin lisäämistä.
Klooriarvon tulisi olla noin 1,0 ja klooria tulisi lisätä säännöllisesti veteen. Noudata pakkauksessa
annettuja ohjeita annostusta varten.

3.7.4 AKRYYLIPINNAN HUOLTO
AKRYYLIPINNAN PUHDISTUS
Allaskuori on valmistettu Lucite ® -akryylista, jolla on antibakteerisia ominaisuuksia, joten se
ehkäisee bakteerien ja hajujen muodostumista. Akryyli on erittäin kestävä ja helppohoitoinen materiaali.
Puhdista pinta miedolla pesuaineella, jolla ei ole hankaavia ominaisuuksia. Ole varovainen markkinoilla saatavilla olevien vahvempien pesuaineiden suhteen. Monet ovat niin voimakkaita, että ne
voivat aiheuttaa vaurioita altaan pintaan.
On tärkeää, ettei pesuaineiden jäämiä jää altaan sisäpintaan, kun allasta täytetään. Muuten allasta
käynnistettäessä saattaa muodostua vaahtoa.
Mikäli altaan sisäpinta saa kolhun tai naarmun, se on usein huollettavissa kuntoon. Tämä on toki
mahdollista tehdä itsekin käyttämällä hienojakoista hiekkapaperia ja akryylivahaa hiomisen jälkeen,
mutta suosittelemme tällaisen vauriohuollon teettämistä ammattilaisella. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

ULKOVERHOILUN PUHDISTUS
Altaan ulkoverhoilu on valmistettu materiaalista, joka on UV-kestävä, eikä vaadi mitään huoltoa.
Puhdista ulkoverhoilu liinalla, miedolla pesuaineella ja vedellä.
Älä käytä korkeapainepesuria puhdistuksessa, koska vesi voi tunkeutua rungon sisälle, ja aiheuttaa
oikosulun altaan sähkölaitteissa.

LÄMPÖKANNEN PUHDISTUS
Käytä ensisijaisesti veteen kostutettua liinaa kannen puhdistuksessa. Pinttyneeseen likaan voidaan
käyttää myös mietoa pesuainetta, kuitenkin mielellään veteen sekoitettuna.
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YLEISIÄ OHJEITA
Älä anna porealtaan olla pitkään alttiina auringonvalolle, ilman kantta tai tyhjänä vedestä. Altaan
sisäpinnan pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle voi vahingoittaa altaan akryylipintaa.
Pidä altaan lämpökansi päällä aina, kun allas ei ole käytössä, olipa allas tyhjä tai täysi.

3.7.5 VEDENVAIHTO
Veden puhtaus on ratkaiseva tekijä hygienian ja kylpynautinnon kannalta. Vaihda altaan vesi 3-4 kk
välein.
1.

Poista suodatinpatruuna suodatinkotelosta.

2.

Lisää veteen putkiston puhdistusainetta ko. tuotteen tuoteselosteen mukaisesti.

3.

Sammuta altaan virrat ennen tyhjennystä. Virrat kytketään takaisin päälle vasta, kun kylpyamme on täytetty uudelleen puhtaalla vedellä.

4.

Tyhjennä allas käyttämällä altaan tyhjennysventtiiliä. Tyhjennysventtiili sijaitsee verhoilun alalaidassa, tarkka sijainti vaihtelee mallikohtaisesti.

5.

Kun allasta tyhjennetään, huuhtele samalla hierontasuuttimet puutarhaletkulla, ettei suuttimien tai pumppujen sisään jää likaista vettä.

6.

Huuhtele altaan pinnat, ja kuivaa puhtaalla liinalla.

7.

Täytä allas puhtaalla juomavedellä suodatinaukon kautta, ettei ilmalukkoja pääse muodostumaan putkistoon.

8.

Täytä allas minimitasomerkkiin asti. Maksimitaso on tyynyjen alareuna, älä täytä sen yli.

9.

Kun altaan veden taso on oikea, aseta suodatin takaisin paikoilleen, ja laita virrat päälle.

10. Kiertovesipumppu käynnistyy, kun altaaseen on kytketty virta. Tarkista, että vesi kiertää altaassa. Mikäli vesi ei kierrä, sammuta altaan virta, ja ilmaa putkisto.
11. Kun vesi kiertää, voit asettaa veden lämpötilan haluttuun asteeseen, ja samalla asettaa oikean
kellonajan, ja muut ohjauspaneelin säädöt. Ks. tarkemmat tiedot kohdasta ”ohjauspaneeli”.
12. Aseta lämpökansi paikoilleen. Allas lämpeää noin 1-2 astetta tunnissa. Lämpenemisaika vaihtelee
altaan koon ja veden aloituslämpöasteen mukaan.
13. Ulkolämpötila vaikuttaa myös altaan lämpenemisaikaan. Pakkasella täytä allas vähintään 15-20
asteisella vedellä, jotta vältetään altaan käyttöjärjestelmän jäätymisestä aiheutuvat vauriot.
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3.4.6 ALTAAN YLLÄPITO
Annetut aikavälit ovat ohjeellisia. Tarve määräytyy sen mukaan,
miten usein ja paljon allasta käytetään.
AIKAVÄLI

TOIMENPIDE

Kerran viikossa

Tarkista ja korjaa veden pH-arvo

Kerran viikossa

Tarkista ja korjaa veden klooripitoisuus

Kerran viikossa

Puhdista paperisuodatin

Kerran kk:ssa

Testaa vikavirtasuoja

Kerran 3 kk:ssa

Vaihda altaan vesi

Kerran 6 kk:ssa

Puhdista lämpökansi

Kerran 6 kk:ssa

Puhdista altaan ulkoverhoilu

Kerran vuodessa

Vaihda paperisuodatin uuteen
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3.8 VIANETSINTÄOPAS
VIKA
Altaaseen ei tule
sähköä

Pumput käynnissä
mutta vesi ei
kierrä

SYY
1. Sähköjohto ei ole kytketty 1. Kytke sähköjohto.
2. Sähköt ei ole kytketty
3. Vikavirtasuoja on lauennut
4. Väärä sähkönsyöttö
5. Vika keskusyksikössä

2. Tarkista, että sähköt on päällä.
3. Varmista vikavirtasuojan toiminta.

1. Veden taso liian alhainen
2. Ilmatasku putkistossa

1. Täytä vedellä merkkiin asti.
2. Ota pois kaikki suodattimet ja laske vettä suodatinputkeen.

3. Hierontasuuttimet ovat
kiinni
Vikavirtasuoja
laukeaa

RATKAISU

1. Ylikuormitus
2. Poreallasta ei ole kytketty
omaan erilliseen pistorasiaan
3. Vettä altaan koneistossa

4. Maadoitusvika

4. Kokeile kytkeä toinen tuote samaan pistorasiaan.
5. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Jos se ei auta, katkaise virrat, löysää hieman pumpun
liitosta, jotta saat ilmakuplat pois putkistosta.
Kun ilma vapautuu ja vesi alkaa virrata, kiristä liitos.
3. Avaa kaikki hierontasuuttimet
1. Altaan keskusyksikön sähköasetus tulee ohjelmoida
uudestaan. Ota yhteys jälleenmyyjään.
2. Poreallas tulee kytkeä omaan erilliseen pistorasiaan,
saman sulakkeen takana ei saa olla kytkettynä muita
laitteita.
3. Tarkista veden taso, ja tyhjennä allasta, mikäli veden
taso on liian korkea.
Katkaise virrat, avaa ulkoverhoilu, ja anna koneiston
kuivua.
4. Katkaise virta, ja tarkista, että sähköjohto on ehjä.
Kysy neuvoa sähköasentajalta tai jälleenmyyjältä.

Lämmitin ei toimi 1. Kellonaika on väärä
2. Väärä lepotila- tai energiansäästöasetus
3. Lämmitys asetettu ”pois”
tai ”weekend”
4. Ilmapuhallin asetettu
jatkuvalle asetukselle
5. Lämpötila on asetettu
liian alhaiselle.
6. Epätavallisen suuri lämpöhukka

1. Aseta oikea aika ohjauspaneeliin.
2. Lue ohjeet kohdasta ”ohjauspaneeli” ja tarkista oikeat asetukset. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään.
3. Tarkista, että lämmityksen asetukset on ohjauspaneelissa normaaliksi asetettu (NORM)
4. Katkaise ilmapuhallin. Lämmitin ei toimi yhtä tehokkaasti, mikäli ilmapuhallin on päällä jatkuvasti.
5. Tarkista asetettu lämpöatila, ja korota sitä tarvittaessa.
6. Aseta altaan päälle lämpökansi, ja tarkista, että se on
oikein asetettu joka puolelta.

Vesi ei puhdistu

1. Puhdista suodatin huolella, tai vaihda kokonaan
uuteen
2. Tarkista veden puhtaus ja laatu. Katso ohjeet testauspakkauksen tuoteselosteesta.
3. Lisää päivittäistä suodatusaikaa ohjauspaneelista.

1. Suodatin on tukossa tai se
on vaihdettava
2. Hoitoaineiden väärä
annostus
3. Suodatusaika on liian
lyhyt
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3.9 TALVISÄILYTYSPALVELU
Emme suosittele altaan talvisäilytystä tyhjänä. Jos kuitenkin haluat säilyttää allastasi tyhjänä talvikuukausina, voit kysyä maksullista talvityhjennystä huoltopalvelustamme. Maksulliseen palveluun
kuuluu seuraavat toimenpiteet.
• Altaan tyhjennys vedestä
• Altaan sisäpintojen puhdistus
• Putkistojen ja hierontasuuttimien tyhjennys vedestä
• Pumpun irroittaminen
• Lopputarkistus
On äärimmäisen tärkeää noudattaa äärimmäistä huolellisuutta putkiston ja koneiston sekä allaskoneiston jäätymisen estämiseksi. Huom! Takuumme ei korvaa minkäänlaisia jäätymisen aiheuttamia
vaurioita, edes huoltopalvelumme talvityhjennyksestä.

3.10 TALVIVALMISTELUT
Jos et käytä allastasi talvikuukausina, voit laskea altaan veden 15 asteeseen, jolloin allas talvehtii
turvallisesti jäätymättä, ja energiankulutuskin on maltillisempaa. Suosittelemme tätä ko tapaa. Jos
kuitenkin haluat säilyttää allasta tyhjänä (huom! emme suosittele tyhjänä säilyttämistä), lue talvityhjennys ohjeet huolella, ja toimi niiden mukaisesti.
Huom! Takuumme ei korvaa minkäänlaisia jäätymisen aiheuttamia vaurioita.

TOIMI NÄIN:
1.

Katkaise altaan virrat. Tyhjennä kaikki vesi uppopumpulla tai olemassa olevan tyhjennysventtiilin kautta (katso kuva) ja puhdista ja kuivaa
huolellisesti.

2.

Löysää lämmittimen molemmin puolin olevat liitännät, jotta jäännösvesi voi valua putkijärjestelmästä pois.

3.

Löysää pumppujen liitoksia varmistaaksesi, ettei niihin tai putkistoihin jää vettä.

4.

Puhdista ja kuivaa hierontasuuttimet vedestä paineilmapistoolilla

5.

Jätä altaan tyhjennysventtiili auki

6.

Kuivaa kaikki vesijäämät altaan rungon sisältä ennen ulkoverhoilun
paikalleen asettamista.

7.

Aseta lämpökansi paikoilleen, ja peitä allas kauttaaltaan pressulla.

Huom!
Muista kiristää kaikki liitokset ennen uudelleen käynnistämistä!
Dräneringsventil
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3.11 SÄHKÖNKULUTUS
Altaan sähkönkulutukseen vaikuttavat monet seikat, esim. altaan koko, lämpötila ja käyttötiheys,
sekä pumppujen lukumäärä ja kuinka paljon hierontoja käytetään. Myös sillä on vaikutusta, kuinka
pohjoisessa tai eteläisessä Suomessa asut.
Wellis-allas on TÜV: n testaama Saksassa, ja testauksessa tutkittiin mm. sähkönkulutusta. Testistä
kävi ilmi, että ulkolämpötilassa 4,1 - 7,4 celsiusastetta, 3 kertaa viikossa 30 minuutin ajan kylpeminen
kuluttaa noin 240 kW kuukaudelta.

ULKOLÄMPÖTILA

4,1 - 7,4 °C

VEDEN LÄMPÖTILA

Kulutus lepotilassa:

37 °C

7,26 kW/24h

Kulutus alle
min

30
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SÄHKÖNKULUTUS

Kulutus aktiivikäytössä:

1,086 kW/30 min

4. TEKNISET TIEDOT
4.1 ALTAAN RAKENNE
4.1.1 RUNKO
Altaan runko on valmistettu painekyllästetystä puusta, joka antaa altaalle pitkän käyttöiän. Puu on
hyvä materiaali myös lämpöeristyksen kannalta, toisin kuin esim. metalli.

4.1.2 POHJALEVY
Umpinainen ABS-pohjalevy.
ABS -eristetty pohjalevy on perusta, jonka päälle altaan runko on rakennettu. Sivuilta pohjalevy
nousee ylös, altaan ulkoverhoilun sisäpuolelle, muodostaen kosteuden- ja hyönteisten kestävän
eristyksen altaan sisäosien suojaamiseksi. Heijastava eristekerros ulottuu pohjalevyn yli estämään
lämpöhäviötä.
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4.1.3 ULKOVERHOILU
Vaakapaneeliverhoilu, yhdessä altaan kulmassa olevien pystysuorien paneelien kanssa, antaa tyylikkään ilmeen. Ulkoverhoilu on valmistettu ympäristöystävällisestä, UV-kestävästä polymeerimateriaalista, joka näyttää aidolta puulta, mutta on täysin huoltovapaa.

4.1.4 ALLASKUORI
POLI-MAX ™ Vahvistettu tuote
Allaskuoremme rakenne on tekninen innovaatio. Olemme kehittäneet täysin ekologisesti neutraalin,
akryyli / ABS / polymeerilaminaattijärjestelmän, joka johtaa vahvempaan, vaaleampaan, vakaampaan, ympäristöystävälliseen, ja lopulta biohajoavaan tuotteeseen.
Se eristää lämpöä ja ääntä, mikä vähentää merkittävästi käyttökustannuksia, ja tekee altaistamme
todennäköisesti markkinoiden hiljaisimpia ja turvallisimpia.
POLI-MAX ™ -vahvistuksen etuja:
•
•
•
•

Erittäin tehokas äänieristys, luultavasti markkinoiden hiljaisin ulkoporeallas
Käy kylvyssä koska tahansa, häiritsemättä naapureita
Erittäin tehokas lämmöneristys, mikä tarkoittaa pidempää aikaa lämmitysjaksojen välillä ja
alennettuja sähkökustannuksia!
Ekologisesti kestävä, biohajoava tuote (toisin kuin lasikuitu).

Ulompi kerros mikrobikäsiteltyä Lucit-akryylia

ABS-polymeerikerros lisäävät iskunkestävyyttä
ja lujuutta.

Keskitiheyksinen polyuretaani lisää lujuutta
sekä äänen- ja lämmöneristystä.
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4.1.5 LÄMPÖKANSI
Kaikki lämpökannet on huolella valmistettu tasalaatuisuuden ja korkeimman mahdollisen lämmöneristyksen
varmistamiseksi. Tämä auttaa pitämään altaasi energiakustannukset minimissä.
Lämpökannessa on kaksinkertainen eristys: ns. puskuritiiviste ja sisäinen höyrytiiviste. Lämpökannet
ovat kestävää, vedenpitävää materiaalia. Sadeveden kerääntymisen ehkäisemiseksi, lämpökansi on
suunniteltu siten, että se on keskeltä paksumpi ja ohenee reunoja kohti. Näin sadevesi kulkeutuu
paremmin pois kannen päältä.
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4.2 MALLITIEDOT
4.2.1 EMOTION STD
Iso ja syvä allas, jossa on tilaa jopa 6 hengelle (makuupaikka ja viisi istumapaikkaa). Täydellinen allas
isolle perheelle tai ystävien illanviettoon. Emotion on varustettu 22 ruostumattomalla hierontasuuttimella, 10 LED-valolla, 3 kW lämmittimellä, 2hv pumpulla, kiertovesipumpulla ja otsonaattorilla.

f
a

b

c

d

e

f

e

d

a

c

b

HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
puolikovahieronta

Tekniset tiedot
Koko mm (PxLxK)
Sähköliitäntä
Paino tyhjänä/vedellä
Max kokonaispaino kylpyvesineen
&kylpijöineen
Istuinsyvyys
Akryylikuori
Polyuretaani vahvistus
Polyfoam eristys (1 cm)
Istumapaikkojen/makuupaikan
lukumäärä
Keskusyksikkö Gecko
Ohjauspaneeli Gecko
Hierontasuuttimet (ruostumaton)
Jalkahieronta/ Vyöhyketerapia
Ilmasekoittaja

HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu laajempaan kehoalueeseen,
lempeä, pyörivä puolikovahieronta

HIERONTASUUTIN 2”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
lempeä hieronta

2130X2130X800
3 x 16A, 400V sekä 0 +
maa
350 kg/ 847 L

3-tehonsäädin

ei

Lämmitin

3 kW

Kiertovesipumppu

1 780 Kg

Hierontapumppu

63,3-76,6 cm

Suodatin

250 W
1X2 hv
1 nopeus
1 kpl hienopaperi suodatin

6,3 mm Akryyli + ABS
(Lucite)
kyllä
kyllä

Otsonaattori

kyllä

LED-valaistus
Niskatyynyt

10 X 1 LED
3 kpl

6/1

Vesiputous valaistuksella ei

in.ye-3-ce
in.k300
22
kyllä
ei

Pop-up vesiputous
Audiojärj. Bluetoothilla
Lämpökansi
ABS pohja
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ei
ei
kyllä
kyllä

4.2.2 HARMONY STD
Harmony on mainio perheallas, joka tarjoaa täydellisen yhdistelmän ylellisyyttä ja käytännöllisyyttä.
Harmony on varustettu makuupaikalla ja viidellä istuimapaikalla, joista etenkin kahdessa on runsaasti
hierontasuuttimia. Altaassa on myös kaksi pop-up-suihkulähdettä, jotka antavat mukavan lisän
kylpykokemuksellesi. Harmony sisältää yhteensä 46 ruostumatonta hierontasuutinta, 15 LEDiä, 3 kW
lämmittimen, 3 hv hierontapumpun, kiertovesipumpun ja otsonaattorin. Lisäksi siinä on myös kaksi
sisäänrakennettua Bluetooth-kaiutinta.
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HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
puolikovahieronta

Tekniset tiedot
Koko mm (LxBxH)

HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu laajempaan kehoalueeseen,
lempeä, pyörivä puolikovahieronta

3-tehonsäädin

1

Lämmitin

3 kW

Paino tyhjänä/vedellä
Max kokonaispaino kylpyvesineen &
1 880 Kg
kylpijöineen

Kiertovesipumppu

Istuinsyvyys

Suodatin

250 W
1X3 hv
1 nopeus
1 kpl hienopaperisuodatin

Sähköliitäntä

Akryylikuori
Polyuretaani vahvistus
Polyfoameristys (1 cm)
Istumapaikkojen/makuupaikan
lukumäärä
Keskusyksikkö Gecko

2000x2000x870
3 x 16A, 400V seä 0 +
maa
320 kg/ 1136 L

HIERONTASUUTIN 2”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
lempeä hieronta

Hierontapumppu

35,0-69,0 cm
6,3 mm Akryyli + ABS
(Lucite)
kyllä
kyllä

Otsonaattori

kyllä

LED-valaistus
Niskatyynyt

15 X 1 LED
3 kpl

6/1

Vesiputous valaistuksella ei

in.ye-3-ce

Pop-up vesiputouksia
Audiojärjestelmä Bluetoothilla
Lämpökansi
ABS pohja

Ohjauspaneeli Gecko

in.k300

Hierontasuuttimet (ruostumaton)
Jalkahieronta/Vyöhyketerapia
Ilmasekoittaja

46
kyllä
4

25

2 kpl
kyllä/2 kaiutinta
kyllä
kyllä

4.2.3 SPIRIT STD
Spirit on varustettu kahdella makuupaikalla ja kolmella istumapaikalla.
Yhteensä 42 ruostumatonta hierontasuutinta, 16 LED-valoa, 3 kW lämmitin,
3 hv hierontapumppu, kiertovesipumppu sekä otsonaattori. Lisäksi Spiritissä on neljä sisäänrakennettua Bluetooth-kaiutinta.
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HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
puolikovahieronta

TEKNISET TIEDOT
Koko mm (PxLxK)
Sähköliitäntä
Paino tyhjänä/vedellä
Max kokonaispaino kylpyvesineen
&kylpijöineen
Istuinsyvyys
Akryylikuori
Polyuretaanivahvistus
Polyfoam eristys (1 cm)
Istumapaikkojen/makuupaikan
lukumäärä
Keskusyksikkö Gecko

HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu laajempaan alueeseen,
lempeä, pyörivä puolikovahieronta

HIERONTASUUTIN 2”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
lempeä hieronta

2000X2000X890
3 x 16A, 400V sekä 0
+ maa
246 kg/ 956 L

3-tehonsäädin

1

Lämmitin

3 kW

Kiertovesipumppu

1 660 Kg

Hierontapumppu

60,0-70,6 cm

Suodatin

250 W
1X3 hv
1 nopeus
2 kpl hienopaperisuodattimia

6,3 mm Akryyli + ABS
(Lucite)
kyllä
kyllä

Otsonaattori

kyllä

LED-valaistus
Niskatyynyt

16 X 1 LED
3 kpl

5/2

Vesiputous valaistuksella ei

in.ye-3-ce

Pop-up vesiputous
Audiojärjestelmä Bluetoothilla
Lämpökansi
ABS pohja

Ohjauspaneeli Gecko

in.k300

Hierontasuuttimet (ruostumaton)
Jalkahieronta/Vyöhyketerapia
Ilmasekoittaja

42
kyllä
3
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ei
kyllä/4 kaiutinta
kyllä
kyllä

4.2.4 SERENITY STD
Serenity on varustettu yhdellä makuupaikalla ja viidellä täydellä istumapaikalla. Ruostumattomia hierontasuuttimia on yhteensä 82, LED-valoja on 12 kpl, ja lisäksi rentouttava vesiputous valaistuksella.
Serenityssä on neljä sisäänrakennettua Bluetooth-kaiutinta.
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Winter Solstice

Sterling Silver

HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
puolikovahieronta

TEKNISET TIEDOT
Koko mm (PxLxK)
Sähköliitäntä
Paino tyhjänä/vedellä
Max kokonaispaino kylpyvesineen
&kylpijöineen
Istuinsyvyys
Akryylikuori
Polyuretaanivahvistus
Polyfoam eristys (1 cm)
Istumapaikkojen/makuupaikan
lukumäärä
Keskusyksikkö Gecko
Ohjauspaneeli Gecko
Hierontasuuttimet (ruostumaton)
Jalkahieronta/Vyöhyketerapia
Ilmasekoittaja

b

HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu laajempaan alueeseen,
lempeä, pyörivä puolikovahieronta

HIERONTASUUTIN 2”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
lempeä hieronta

2130X2130X910
3 x 16A, 400V sekä 0
+ maa
305 kg/ 1110 L

3-tehonsäädin

1

Lämmitin

3 kW

Kiertovesipumppu

2 130 Kg

Hierontapumppu

61,0-68,0 cm

Suodatin

250 W
2X3 hv
1 nopeus
1 kpl hienopaperisuodatin

6,3 mm Akryyli + ABS
(Lucite)
kyllä
kyllä

Otsonaattori

kyllä

LED-valaistus
Niskatyynyt

12 X 1 LED
5 kpl

6/1

Vesiputous valaistuksella kyllä

in.ye-3-ce
in.k300
82
kyllä
4

Pop-up vesiputous
Audiojärj Bluetoothilla
Lämpökansi
ABS pohjan
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ei
kyllä/4 kaiutinta
kyllä
kyllä

4.2.5 SENSE STD
Sense on täydellinen yhdistelmä ylellisyyttä ja funktionaalisuutta, jossa on yht. seitsemän istumapaikkaa. Sense sisältää 58 ruostumatonta hierontasuutinta, valaistun vesiputouksen, 12 LED-valoa
sekä vedenalaisen jalkatilavalon.
Sensessä on neljä sisäänrakennettua Bluetoothkaiutinta.
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HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
puolikovahieronta

TEKNISET TIEDOT
Koko mm (PxLxK)

HIERONTASUUTIN 3”
Kohdistuu laajempaan alueeseen,
lempeä, pyörivä puolikovahieronta

HIERONTASUUTIN 2”
Kohdistuu yksittäiseen kehonosaan,
lempeä hieronta

2180 × 2180 × 910
3 × 16A, 400V
sekä 0 + maa

3-tehonsäädin

1

Lämmitin

3 kW

Vikt tom/Vattenmängd

350 kg / 1146 l

Kiertovesipumppu

Max kokonaispaino kylpyvesineen
&kylpijöineen

W-EC Pump
(0,19 kW)

2000 kg

Hierontapumppu

2X3 hv

Istuinsyvyys

960-600 mm

Suodatin

1 hienopaperisuodatin

Otsonaattori

kyllä

LED-valaistus
Niskatyynyt

12 LED
4

Sähköliitäntä

Akryylikuori
Polyuretaani vahvistus
Polyfoam eristys (1 cm)
Istumapaikkojen/makuupaikan
lukumäärä
Keskusyksikkö Gecko

6,3 mm Akryyli + ABS
(Lucite)
kyllä
kyllä
7/0

Vesiputous valaistuksella kyllä

IN.YE-3

Pop-up vesiputous
AudiojärjestelmäBluetoothilla
Lämpökansi
ABS pohja

Ohjauspaneeli Gecko

in.k300

Hierontasuuttimet (ruostumaton)
Jalkahieronta/Vyöhyketerapia
Ilmasekoittaja

58
Ei
5

28

ei
kyllä / 4 kaiutinta
kyllä
kyllä

4.3 K
 YLPYKOKEMUSTA HELPOTTAVIA ERGONOMISIA TUOTTEITA
Seuraavaksi esittelemme tuotteita, jotka yksinkertaistavat ja tuovat ergonomista apua moneen eri
altaankäytön toimintaan.

4.3.1 EASY LIFTER
Easy Lifterin avulla lämpökannen avaaminen on kevyttä ja helppoa.
Easy Lifter on helppo asentaa altaan sivulle. Se tarvitsee vain 40 cm
tilaa altaan takana, kun kansi on pystyasennossa. Lisäksi se vähentää lämpökannen kulumista, ja näin kansi kestää pidempään.

4.3.2 MYSTEP
MyStep -portaat helpottaa altaaseen astumista ja poistuloa. MyStepin leveys on 70 cm ja kantavuus
yli 150 kg. Koko: 830 x 700 x 390 mm
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4.3.3 SPA BAG
Spa Bag antaa altaallesi ylimääräisen suojan sekä säältä että UV-säteiltä. Altaasi on suojattu parhaalla
mahdollisella tavalla kylpyjen välillä. Se vähentää myös lämpöhävikkiä ja sähkökustannuksia kylmempinä talvikuukausina

4.3.4 H IENOPAPERISUODATIN
Altaasi suodattimien säännöllinen puhdistaminen pidentää suodattimien käyttöikää, mutta ne on
vaihdettava määräajoin optimaalisen suorituskyvyn ja parhaimman mahdollisen veden laadun varmistamiseksi. Lue lisää käyttöohjeesta suodattimien puhdistamisesta ja niiden normaalista käytöstä.
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4.3.5 ESITÄYTTÖSUODATIN
4.3.5.1 P URE FILL -AKTIIVIHIILIESISUODATIN
Jos sinulla on oma kaivo, suosittelemme, että käytät esisuodatinta. Esisuodatin sisältää aktiivihiiltä ja se kytketään suoraan puutarhaletkuun
altaan täytön yhteydessä. Suodatin poistaa orgaaniset epäpuhtaudet
ja vähentää kalkki- ja rautapitoisuuksia. Esisuodattimen riittoisuus on
noin 8000 litraa. Sulje esisuodatin käytön jälkeen, ja säilytä pystyasennossa ja kuivana.

4.3.5.2 P URE STREAM -ANTIKALKKIESISUODATIN
Jos sinulla on kovaa ja kalkkipitoista vettä, suosittelemme Pure Stream
-esisuodatinta. Suodatin muuntaa vedessä olevan kalsiumin ja magnesiumin luonnolliseksi natriumiksi.
Esisuodattimen riittoisuus on noin 6500 litraa. Käytön jälkeen varmista,
että kaikki vesi tyhjenee suodattimesta.
Asenna lopuksi alempi muovikorkki, ja täytä suodatin suolavedellä
suodattimen uudelleenaktivoimiseksi. Annostele noin 1 rl tavallista
ruokasuolaa kahteen dl vettä. Asenna ylempi muovikorkki, ja säilytä
suolavedellä täytettyä seuraavaa käyttöä varten. Huom! Tyhjennä
suolavesi aina ennen suodattimen uutta käyttöä.

31

4.3.6 ESISUODATTIMIEN KÄYTTÖ
1.

Tarkista käyttöohjeesta, kuinka paljon vettä tarvitaan altaasi täyttämiseen.

2.

Poista korkit hiilisuodattimen päistä.

3.

Kytke suodatin puutarhaletkuun kierteisellä adapterilla.

4.

Anna veden valua suodattimesta, kunnes vesi on kirkasta. Tässä vaiheessa hiilisuodattimessa
vielä oleva hiilipöly poistetaan. Puhdistus kestää noin 30 sekuntia, mikä vastaa noin 10 litraa
vettä.

0’-30’

>30’
32

5.

Täytä poreallas 1/3: lla kokonaistilavuudestaan, joka 1000 litran altaassa on n. 300
litraa vettä. Tämä on tärkeää oikean veden
kovuuden saavuttamiseksi.

6.

Kun 1/3 allas on täytetty, ja vesi on liian
kovaa, voit korjata tämän kytkemällä Pure
Stream -suodattimen Pure Fill -suodattimeen, ja jatka altaan täyttöä. Jos et tarvitse
kalkinpoistosuodatinta, jatka porealtaan
täyttämistä.

7.

Kun allas on täytetty Pure Stream -suodatinta käyttäen, on tarpeen tarkistaa veden
kovuus. Veden kovuus voidaan tarkistaa
erilaisilla testereillä. Lue ohjeet tuotteen
pakkausselosteesta.
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4.4 TURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUE HUOLELLA SEURAAVAT TURVALLISUUSOHJEET, JA NOUDATA NIITÄ TARKASTI.
VAROITUS: Alaikäiset eivät saa käyttää allasta ilman aikuisten valvontaa.
Altaan asennus tulee suorittaa huolellisesti, ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
Laite on kytkettävä sopivaan ja sääsuojattuun virtalähteeseen.
Sähköasennus suositellaan tehtäväksi kiinteänä asennuksena.
Altaan ja sulaketaulun väliin tulee asentaa turvakytkin, joka katkaisee virran.
Allas on kytkettävä vikavirtasuojaan, jonka nimellinen laukaisuvirta on enintään 30mA.
Jos virtajohto on vaurioitunut, sähköasentajan on vaihdettava se onnettomuuksien välttämiseksi.
Pienet lapset altaaseen ainoastaan vanhemman kanssa.
Konsultoi lääkäriä ennen altaan käyttöä, mikäli sinulla on jokin sydänsairaus, matala tai korkea
verenpaine, verenkiertohäiriötä, diabetes tai merkittävää ylipainoa.
Konsultoi lääkäriä ennen altaan käyttöä, mikäli käytät lääkkeitä, koska jotkut lääkkeet voivat
aiheuttaa uneliaisuutta, vaikuttaa sykeeseen, verenpaineeseen ja/tai verenkiertoon.
Jos sinulla on tarttuvia tartuntatauteja, sinun tulee välttää kylpemistä. Hypertermian (lämpöhalvauksen) välttämiseksi uimavesilämpötila ei saisi olla yli 40 ° C.
Ohjauslaatikon, lämmittimien, pumppujen ja muiden sähkökomponenttien huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoteknikko.
Älä käytä sähkölaitteita alle 1,5 metrin päässä porealtaasta.
Ulkoverhoilun poistaminen altaan käytön aikana on kielletty.
Jos poreallas on asennettu upotettuna terassin tai vastaavan sisälle, omistajan vastuulla on
varmistaa, että allas on käytettävissä huoltoa varten.
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4.5 FAQ
KUINKA SAAN ALTAAN PAIKOILLEEN?
Koska kylpylä painaa yli 300 kg, suosittelemme, että varaat nosturiauton, joka voi nostaa kylpysi
paikan päällä.

KUINKA PALJON ALLAS KULUTTAA SÄHKÖÄ?
Sähkönkulutus riippuu mm. altaan mallista, ulkolämpötilasta ja altaan käyttötiheydestä. Ks. tarkemmin kohdasta 3.8.

KUINKA USEIN ALTAAN VESI ON VAIHDETTAVA?
Kylpylässä oleva vesi tulisi vaihtaa noin neljä kertaa vuodessa riippuen kylpytiheydestä ja veden
laadusta. Sammuta kylpyamme ennen veden tyhjentämistä. Ks. tarkemmin kohdasta 3.4.5

TARVITAANKO ALTAAN PUHTAANAPITÄMISEEN KEMIKAALEJA?
Vaikka allas on varustettu suodattimilla, kiertovesipumpulla ja otsonaattorilla, kemikaaleja kuten
klooria, bromia tai aktiivista happea, tarvitaan kylpyveden pitämiseksi puhtaana ja raikkaana. Näiden
annos ja käyttö vaihtelevat, lue jokaisesta tuotteesta, kuinka tarkalleen sinun valitsemaasi hoitokemikaalia tulee käyttää. Hoitoaine tulee lisätä myös silloin, kun vesi täytetään uudelleen tai täytetään
ensimmäistä kertaa. Lue tarkemmin kohdasta 3.4.3

MITEN OTSONAATTORI TOIMII?
Otsoni puhdistaa veden muuntamalla happea, joka estää tehokkaasti vedessä olevien bakteerien ja
homeen kasvua. Kun otsoni sitten poistuu kylpyvedestä, se muuttuu takaisin normaaliksi happeksi,
joten sivutuotteita ei jää veteen.
Altaan otsonaattori on sovitettu altaan kokoon ja tilavuuteen, ja se on täysin vaaratonta käyttää. Se
ei vaikuta kylvyn pH: hon, kuten perinteiset kemikaalit, ja vähentää kloorin tai muiden kemikaalien
käyttöä.

KUINKA USEIN SUODATIN PITÄÄ VAIHTAA?
Suodatinkorit on puhdistettava säännöllisesti, ja suuret hiukkaset, esimerkiksi lehdet, hyönteiset ja
hiukset poistettava. Suodattimet huuhdellaan vedellä kerran viikossa. Älä käytä allasta ilman suodattimia. Suodattimet tulee uusia 12 kuukauden välein. Ks. tarkemmin kohdasta 3.4.1

MITÄ ALTAAN YLLÄPITOON KUULUU?
Puhdista akryylipinta pehmeällä liinalla ja miedolla, vaahtoamattomalla pesuaineella. Älä käytä hankaavia
aineita. Tyynyt poistetaan ja pestään vedellä. Jos allasta ei käytetä pitkään aikaan, poista tyynyt pidentääksesi niiden käyttöikää. Ulkoverhoilu pestään vedellä ja kostealla liinalla. Älä käytä painepesuria ulkoverhoiluun, koska vesi voi tunkeutua rungon sisään ja vaurioittaa elektroniikkaa. Ks. tarkemmin kohdasta 3.4.4
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VOINKO SÄILYTTÄÄ ALLASTA TYHJÄNÄ TAI ILMAN SÄHKÖKYTKENTÄÄ?
Suosittelemme, että allas on aina täytetty vedellä ja kytketty päälle. Allasta on vaikea tyhjentää kaikesta
vedestä, ja kylmemmissä lämpötiloissa pumput ja suuttimet jäätyvät, jos järjestelmään jää vettä. Mikäli
allasta säilytetään ilman sähkökytkentää, kylpyveteen alkaa muodostua nopeasti levää ja hometta,
mikä on merkittävä terveysriski. Talvella altaan säilyttäminen tyhjänä tai ilman sähköä, on kiellettyä.

KUINKA TÄYTEEN ALLAS TÄYTETÄÄN?
Allas täytetään vedellä altaan sisäpintaan merkittyyn merkkiin saakka.

MIKÄ ON ALTAAN OPTIMAALINEN LÄMPÖTILA?
Suosittelemme altaan lämpötilaksi 37-39 C.  Älä kylve yli 40 asteen lämpötilassa.

LÄHDEN LOMALLE PARIKSI VIIKOKSI, VOINKO SAMMUTTAA ALTAAN
SIKSI AIKAA?
Suosittelemme, että allas on aina täytetty vedellä ja kytketty päälle. Tällöin kiertovesipumppu pitää
veden puhtaana ja raikkaana. Jos haluat säästää hieman energiakuluissa, voit alentaa tilapäisesti
veden lämpötilaa kymmenellä asteella.

MITÄ TEEN JOS ON PAKKASTA JA ALTAASEEN TULEE SÄHKÖKATKO?
Jätä altaan lämpökansi paikoilleen lämpöhäviön estämiseksi. Kun virta palaa, varmista, että kiertovesipumppu käynnistyy. Jos veden lämpötila on laskenut, lämmitin käynnistyy ja lämmittää veden
asetettuun lämpötilaan.

MITÄ JOS UNOHDAMME HIERONTAPUMPUT PÄÄLLE KYLVYN JÄLKEEN?
Hierontapumput sammuvat automaattisesti 15 min käynnissä olon jälkeen. Jos taas haluat jatkaa
hierontaa 15 min jälkeenkin, voi hierontapumput laittaa päälle heti automaattikatkon jälkeen.

MITÄ TAPAHTUU JOS ON PAKKASTA JA LÄMMITIN EI TOIMI?
Altaan jäätymissuoja varmistaa, että altaassa oleva vesi ei jäädy, jos lämmitin ei toimi kunnolla. Jäätymissuoja käynnistää kaikki pumput siten, että vesi kiertää altaassa, mikäli veden lämpötila laskee alle
7 asteen. Pumput pysyvät käynnissä, kunnes veden lämpötila nousee yli 7 asteen.

MINKÄLAISELLE PERUSTALLE ALLAS TULEE ASETTAA?
Allas tulisi asettaa tasaiselle, roudankestävälle alustalle, joka kestää altaan kokonaispainon, esim.
esivalmistetulle sorapedille tai terassille. Altaan alle suosittelemme erillisen eristelevyn asentamista,
joka antaa altaalle ylimääräisen suojan ja eristyksen. Emme suosittele suoraan nurmikolle asettamista. Allas voidaan myös upottaa terassiin, joko puolittain tai kokonaan. Tällöin tärkeää on huomioida,
että terassi voidaan avata huoltoluukun kohdalta, ja että huoltoluukulle jätetään tarpeeksi tilaa
suorittaa mahdolliset huolto- ja korjaustyöt. Ks. tarkemmin kohdasta 1.1-1.3.
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KANNATTAAKO KÄYDÄ SUIHKUSSA ENNEN KYLPYÄ?
Ehdottomasti. Pidä huoli, että kaikki kylvyssä kävijät peseytyvät huolellisesti ennen altaaseen menoa.
Tällä pidennät merkittävästi altaan vedenvaihtoväliä, vähennät kemiallisten hoitoaineiden tarvetta ja
vesi pysyy puhtaampana ja hygieenisempänä pidempään. Varmista, että peseytymisen jälkeen kaikki
saippuan ja shampoon jäämät huuhdellaan pois kehosta, ettei vaahtoa pääse muodostumaan altaan
kylpyveteen.

VOIDAANKO ALTAAN JÄRJESTELMÄ ASETTAA KÄYNNISTÄMÄÄN LÄMMITIN TIETTYYN AIKAAN?
Ei, koska kun haluttu veden lämpötila on asetettu, järjestelmä ohjaa lämpöä automaattisesti. Ei ole
myöskään taloudellista antaa veden välillä jäähtyä.
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5. TAKUU JA TAKUUEHDOT
5.1 TAKUUEHDOT
Tarjoamme komponenteista riippuen jopa viiden vuoden takuun, ellei käyttöehdoissamme toisin
mainita, katso alla. Virheistä tulisi ilmoittaa heti niiden havaitsemisen jälkeen.

TAKUU EI KATA

•
•
•
•
•
•

Työ- ja huoltokuluja
Kuluvia osia, kuten suodattimet, otsonaattori, niskatyynyt, tiivisteet ja kuulalaakerit pumpuissa.
Sähköiskun tai ukkosen tai muiden ulkoisten syiden aiheuttamat sähköaineiden vahingot.
Vedenlaadun aiheuttamat vauriot, esim. väärät klooriarvot, pH-arvot tai suolot.
Väärän talvisäilytyksen aiheuttamat jäätymisvauriot.
Väärän tai huolimattoman käsittelyn aiheuttamat vauriot.

Myöskään lisälaitteiden purkamisesta ja uudelleenasentamisesta, joita emme ole toimittaneet,
ja vaurioituneiden osien korjaamisen vaikeuksista aiheutuvia kustannuksia ei korvata. Edes siinä
tapauksessa, että osa on rakennettu siten, että korjaus tai vaihto tulee kohtuuttoman kalliiksi osan
vähittäismyyntihintaan nähden.
Takuu ei kata mahdollisia välillisiä vahinkoja, elleivät ne ole aiheutuneet toimittajan törkeästä huolimattomuudesta. Toimittaja ei ole vastuussa mistään virheestä, joka johtuu ostajan varomattomuudesta, huolimattomuudesta tai onnettomuudesta.
Takuu ei kata tulojen menetyksen, puhelinsoittojen, kokoonpanon / purkamisen, matkojen, jne.
aiheuttamia kustannuksia.

KULUTTAJANSUOJALAKI ON AINA VOIMASSA
Kuluttajansuojalain mukaan sinulla on kolme vuotta aikaa reklamoida alkuperäisestä tuotevirheestä.
Alkuperäinen virhe voi olla valmistusvirhe tai mikä tahansa muu vika, joka tuotteessa oli ennen sen
vastaanottamista. Tällaiset virheet voivat tulla esiin melko kauan oston jälkeen. Se, että saat takuun
lyhyemmällä voimassaoloajalla, ei tarkoita, että valitusaika lyhenee. Ero on siinä, että kun takuu on
päättynyt, sinun on todistettava, että vika oli olemassa alusta alkaen.
Alla on eri komponenttien takuuajat.
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TAKUUAJAT:
5 vuoden takuu altaan kehykselle ja rungolle
3 vuoden takuu altaan akryylikuorelle. Koskee halkeamia ja vuotoja.
2 vuoden takuu altaan letkuille ja putkille. Koskee vuotoja.
2 vuoden takuu hierontasuuttimille.
2 vuoden takuu ohjausjärjestelmälle.
2 vuoden takuu lämmittimelle.
2 vuoden takuu pumpulle.
2 vuoden takuu lämpökannelle.
2 vuoden takuu LED-valaistukselle
Takuu ei koske kaupallisesti käytettäviä porealtaita. Takuu on voimassa altaan toimituspäivästä
lähtien. Säilytä kuitti ostoksesta, jotta voit tarvittaessa todistaa takuun voimassaolon. Voit halutessasi täyttää alla olevan takuutodistuslomakkeen, ja lähettää sen meille teknisten ongelmien
raportoinnin yhteydessä.

5.2 YHTEYSTIEDOT
Jos sinulla on teknisiä ongelmia, ota yhteyttä tukeen alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Liitä viestiin altaan sarjanumero ulkoverhoilun valmistekilvestä, sekä kuva kuitista. Käsittelyn nopeuttamiseksi
liitä viestiin selkeät kuvat ja yksityiskohtaisen kuvauksen ongelmasta.
Tekninen tuki ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
info@ulkoporeallaskauppa.fi
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5.3 TAKUUTODISTUS

TAKUU
CAMARGUE WELLNESS -ULKOPOREALLAS

Voit halutessasi täyttää ja lähettää tämän takuutodistuksen vikaraportoinnin yhteydessä
osoitteeseen: info@ulkoporeallaskauppa.fi
Säilytä tämä yhdessä kuitin kanssa.

Allasmalli:____________________________________________________
Sarjanumero:_________________________________________________
Ostopvämäärä:________________________________________________
Ostopaikka:__________________________________________________
Asennuspvämäärä:____________________________________________
Asentaja:____________________________________________________
Ostajan nimi:_________________________________________________
Osoite:______________________________________________________
Postinro:_____________________________________________________
Paikkakunta:__________________________________________________
Puh.nro:_____________________________________________________
Vaihtoehtoinen puh.nro:________________________________________
Sähköpostiosoite:______________________________________________
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