
 
 

  

POREALTAAN 
KÄYTTÖOHJE  

 ASENNUS & HOITO 

 



 
  

Sisällysluettelo 

 
1. Turvallisuusohjeet .............................. 1 

2. Asentaminen ..................................... 3 

                         Alusta/sijoittaminen ..................... 3 

                         Asennus ulos ................................. 3 

                         Asennus sisälle .............................. 3 

                         Sähköasennus ............................... 4 

                         Yhdistäminen ................................ 4 

3. Porealtaan käyttöönotto .................... 5 

4. Ohjauspaneelin käyttöohjeet ............. 7 

                        Määrittäminen 1. kerralla .............. 7 

                        Toiminnot ja tilat ........................... 8 

                        Navigointi ....................................... 9 

                        Virhekoodit ..................................10 

5. Porealtaan kunnossapito ...................11 

                        Veden käsittely ............................11 

                        Suodattimen huolto .....................12 

                        Yleinen kunnossapito ...................13 

                        Talvikunnossapito ........................16 

6. Vian etsintä ...................................... 18 

7. Reklamaation yhteydessä ................. 20 

8. Takuu .............................................. 21 

9. Vastuuvapautus ............................... 21 

10.     Usein kysytyt kysymykset ................. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutustu huolella käyttöohjeeseen ja noudata sen  
ohjeita, neuvoja ja suosituksia. Mikäli sinulla on 
kysyttävää, ota yhteyttä: info@trademax.fi 

  

 

Kaikki porealtaamme ovat CE-merkittyjä. CE-
merkityt tuotteet täyttävät EU:n direktiivien ja 
asetusten asettamat olennaiset vaatimukset. 
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1. Turvallisuusohjeet 
 

SÄHKÖISKUJEN ESTÄMISEKSI 

• Sijoita pistorasiat vähintään 1,5 metrin päähän 

porealtaasta. 

• Älä koskaan sijoita sähkölaitetta, kuten radiota, 

televisioita tai puhelinta lähemmäs kuin 1,5 m 

päähän altaasta.  

• Älä koskaan aseta poreallasta sähköjohtojen 

alle.  

• Varmista, että allas on liitetty erilliseen 

maadoitettuun järjestelmään, jossa on 

kansalliset asennusvaatimukset täyttävä 

maadoitettu liitäntä. Asennuksen saa suorittaa 

vain pätevä sähköasentaja. Älä käytä joidenkin 

altaiden mukana toimitettavaa 

vikavirtasuojakytkintä tai kaapelia, jossa on 

vikavirtasuojakytkin.  

• Sijoita allas vähintään 1,5 m päähän 

metallipinnoista. 

 

 

 

LASTEN TURVALLISUUDEN TAKAAMISEKSI 

• Onnettomuuksien ja hukkumisen estämiseksi 

lasten tulee oleskella altaassa vain aikuisen 

valvonnassa. 

• Lapsille suositellaan alhaisempaa veden 

lämpötilaa, sillä he ovat herkkiä kuumalle 

vedelle. Poreamme ei sovellu alle 5-vuotiaille, 

sillä heidän kehonsa ovat herkkiä lämpiämään 

liikaa. Testaa lämpötila ennen kuin annat lasten 

käyttää allasta. Näin voit olla varma, että veden 

lämpötila on heille sopiva.  

• Varmista, että käytön jälkeen allas on peitetty 

kokonaan ja sulje lukittava kansi kunnolla 

turvallisuuden varmistamiseksi. HUOM! Älä 

anna lasten kiivetä altaan kannen päälle.  

• Varoita lapsia mahdollisesta 

liukastumisvaarasta altaan ympärillä olevalla 

märällä lattialla. Pyydä heitä olemaan 

varovaisia altaaseen asettuessaan ja sieltä pois 

noustessaan.  

• Älä anna lasten käsitellä sähkölaitteita, 

jatkojohtoja, lamppuja tai vastaavia laitteita alle 

5 metrin läheisyydessä altaasta.  
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VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI 

• Älä käytä lasia tai muuta herkästi särkyvää 

materiaalia altaassa tai sen lähettyvillä. Käytä 

muovimukeja, jotta vältyt mahdollisilta henkilö- 

ja allasvaurioilta.  

• Älä poista porealtaasta mitään osia, erityisesti 

imuliittimiä. Älä käytä allasta, jos imuliittimet 

ovat rikki tai puuttuvat. Ota yhteyttä 

jälleenmyyjään. Imuvoima voi aiheuttaa vakavia 

vammoja.  

• Porealtaan lämpötila ei saa koskaan ylittää 40° 

C. Suositeltu lämpötila on 32–38° C. Lapsille 

suositellaan matalampaa lämpötilaa. 

• Varmista veden sopiva lämpötila, jotta 

kylpeminen olisi mukavaa ja turvallista. Sinun 

vastuullasi on, että kylpeminen on turvallista 

kaikille, niin lapsille kuin aikuisillekin.  

• Jos olet raskaana, ota yhteyttä lääkäriin ennen 

porealtaan käyttöä. Yli 37° C lämpötila voi 

tietyssä raskauden vaiheessa olla vahingollinen 

sikiölle. 

• Alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden 

nauttiminen ennen porealtaan käyttöä tai sen 

käytön aikana voi johtaa tajuttomuuteen ja 

mahdollisesti hukkumisvaaraan.  

• Henkilöiden, joilla on liikalihavuutta, 

sydänsairauksia, alhainen tai korkea 

verenpaine, verenkiertohäiriöitä tai diabetes, 

on keskusteltava lääkärin kanssa ennen 

porealtaan käyttöä.  

• Henkilöiden, joilla on haavoja tai 

infektiotauteja, tulee välttää kylpemistä 

porealtaassa. Lämmin vesi edistää bakteerien 

lisääntymistä mikäli allas ei ole tarpeeksi hyvin 

desinfioitu ja veden kemiallista tasapainoa ei 

ylläpidetä oikein. 

 

 

 

• Kylve porealtaassa ainoastaan kohtuullinen 

aika. Pitkäaikainen altistuminen korkealle 

lämpötilalle voi johtaa kohonneeseen 

ruumiinlämpöön (hypertermia), joka 

puolestaan voi aiheuttaa huimausta, 

pahoinvointia, uneliaisuutta tai pyörtymisen ja 

kyvyttömyyttä altaasta poistumiseen. Nämä 

vaikutukset voivat johtaa mahdolliseen 

hukkumiseen. 

• Välttyäksesi onnettomuuksilta, varmista, että 

allasta ympäröivällä alueella on hyvä 

vedenpoisto sekä luistamaton alusta.  

• On erittäin tärkeää ylläpitää oikeat vesiarvot 

silloinkin, kun allasta ei käytetä.  

• Älä käytä allasta ollessasi yksin. 

• Kun allasta ei käytetä, tulee kansi laittaa tiiviisti 

paikoilleen.  

• Älä hyppää tai sukella porealtaaseen.  

• Noudata aina ohjeistusta porealtaan 

enimmäishenkilömäärästä. Altaan 

enimmäispainorajan ylittyminen voi aiheuttaa 

vaurioita poreallasrakenteisiin. Myös veden 

kemiallinen tasapaino voi tämän kuormituksen 

takia muuttua.  

• Sulje kansi mukana toimitettavien remmien 

avulla, jotta allas on lapsiturvallinen. Lukot 

voivat jäätyä pakkasella, joten kaada niiden 

päälle hieman lämmintä vettä ennen 

avaamista, jotta lukot eivät rikkoonnu. 

Trademax ei anna takuuta porealtaan kannelle 

tai sen osille. 
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2. Asentaminen 
 

Tarkasta tuote huolella mahdollisten 

kuljetusvaurioiden varalta ennen kuin aukaiset 

pakkauksen. Ota välittömästi yhteyttä 

jälleenmyyjään, mikäli tuotteessa on 

kuljetusvaurioita. Älä koskaan aloita asennusta, 

mikäli toimituksessa on huomauttamista. 

Sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu 

sähköasentaja. Asennusohjeet löytyvät 

erillisestä ohjeesta. Poreallas on testattu 

tehtaalla optimaalisen toimivuuden 

varmistamiseksi testitilassa, joten allasta ei näin 

ole asennettu oikein. Siksi sähköasentajan tulee 

suorittaa asennus. Tarkemmat ohjeet löytyvät 

erillisestä ohjeesta. 

Altaan alapuolella saattaa olla tehtaalla tehdyn 

koekäytön aiheuttamia naarmuja ja reikiä, jotka 

eivät vaikuta altaan toimintaan. Koska allas on 

testattu vedellä, putkiin on voinut jäädä vettä, 

joten puhdista allas huolellisesti ennen käyttöä. 

Älä vedä allasta, kun se on pystyssä tai 

sivuttain. Tämä vahingoittaa ulkokuorta. 

Poreallasta saa kuljettaa ainoastaan 

pystyasennossa mukana tulevilla 

kuormalavoilla. 

Alusta/sijoittaminen 
• Allas tulee sijoittaa tasaiselle, vakaalle ja 

kantavalle alustalle.  

• Varmista, että alusta kestää altaan koko painon 

vedellä täytettynä, mukaan lukien altaan 

käyttäjämäärän yhteispainon. 

• Poreallas on sijoitettava niin, että tarvittaessa 

Trademaxin teknikko pystyy tekemään 

vianmäärityksen. Suosittelemme, että altaan 

ympärille jää noin 50 cm vapaata tilaa, jolloin 

paneelit pystytään tarvittaessa irrottamaan.  

• Jos allas sijoitetaan rakenteen sisään, on se 

tarvittaessa oltava nostettavissa ylös 

(esimerkiksi jättämällä nostohihnat altaan alle), 

tai rakenteessa tulee olla aukko/luukku, jonka 

kautta altaan teknisiin osiin pääsee käsiksi. 

• Varmista, että asennat altaan niin, ettei veden 

tyhjentäminen aiheuta ongelmia. Veden 

poistoaukko sijaitsee pohjalevyn sivulla. 

Asennus ulos 
• Jos allas sijoitetaan ulos, tulee se sijoittaa 

betonille, puulle, kuivalle soralle/kivelle tai 

vastaavalle alustalle.  

• Allasta ei saa asentaa kostealle alustalle, kuten 

nurmikolle, sillä altaan paino voi vaikuttaa 

alustan kestävyyteen. 

• Jos haluat sijoittaa altaan esimerkiksi terassille, 

ota yhteyttä rakennusalan asiantuntijaan, joka 

voi tarkistaa alustan kantokyvyn ja 

kestävyyden. Ilman kestävyyden tarkistamista 

ja hyväksyntää, alusta voi romahtaa ja 

aiheuttaa näin henkilö-, tuote- ja 

ympäristövahinkoja. 

Asennus sisälle  
• Jos allas asennetaan sisälle, varmista, että 

altaan ympärillä on vesieristys. 

Lattiamateriaalin tulee olla vedenpitävä ja siinä 

on oltava liukastumista estävä suoja.  

• Koska poreallas vapauttaa käytön aikana 

kosteutta, on tilassa oltava hyvä 

ilmanvaihtojärjestelmä. Riittämätön 

ilmanvaihtojärjestelmä voi aiheuttaa vakavia 

kosteusvaurioita. Suosittelemme tilaan myös 

ilmankuivaajaa.   
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Sähköasennus 
• Porealtaan omistajan velvollisuus on huolehtia 

siitä, että sähköasennuksen suorittaa 

valtuutettu sähköasentaja.  

• Asennus on tehtävä National Electrical Coden 

sekä Suomen sähkömääräysten mukaisesti.  

• Ulkokäyttöön sopiva kaapeli tulee vetää 

sähkökeskuksesta altaan asennuspaikkaan. 

Kaapeli ei sisälly allastoimitukseen. 

• Poreallas vaatii käytettäväksi tukevaa 

kuparijohtoa, riippuen käyttämäsi 

vikavirtasuojan (RCD) suuruudesta. Älä käytä 

alumiinijohtoa.  

• Poreallas on kytkettävä ulkoiseen 

vikavirtasuojaan, joka täyttää kansalliset 

vaatimukset. Älä käytä vikavirtasuojaa tai 

vikavirtasuojakaapelia, joka toimitetaan 

joidenkin poreallasmallien mukana. 

• Virransyöttö vaatii soveltuvan vikavirtasuojan 

(RCD). Sitä on pystyttävä tarvittaessa 

käyttämään sammutuskytkimenä, joten se on 

asennettava näkyville. Virtaliitokset on oltava 

helposti saatavilla, mutta eivät 1,5 metriä 

lähempänä poreallasta. 

• Virtalähde on voitava irrottaa erikseen 

sähkökeskuksesta. 

• Poreallas on kytkettävä suoraan 

sähköverkkoon, ilman pistokkeita tai 

jatkojohtoja, eikä se saa jakaa sulaketta muiden 

laitteiden kanssa.  

• Altaasi on valmistettu noudattamaan kaikkia 

paikallisia standardeja. Takuu ei ole voimassa, 

jos poreallas on kytketty vääränlaiseen 

sähköverkkoon/lähteeseen. Tämä on myös 

vaarallista omalle ja muiden terveydelle 

(jännite voi poiketa 10 % annetusta, eli 230 V 

jännite saa olla 207 – 253 V).  

• Altaan läheisyydessä ei saa olla 

pistokkeita/pistorasioita, kytkimiä, liittimiä tai 

vastaavia, ellei sähköasentaja ole hyväksynyt 

niitä kansallisten sääntöjen/määräysten 

mukaisesti.  

• Trademax ei ole vastuussa sähköliitännöistä tai 

muista kansallisista säännöistä, määräyksistä ja 

vaatimuksista. 

• Jotta takuu olisi voimassa, on kaikkia sääntöjä 

noudatettava.

Yhdistäminen 

Riippuen siitä, mikä poreallasmalli sinulla on, 

käytössä on erilaisia ohjausyksiköitä. Varmista 

oman altaasi Balboa-ohjausyksikön malli (tarra 

yksikön pohjassa). Noudata kyseisen 

ohjausyksikön asennusohjeita. 

Kytkinpankin kytkimiä ei ole esiasetettu 

tehtaalla. Tarkista huolellisesti, että kytkimet 

asennetaan oikein ostamasi poreallasmallin 

ohjeen mukaan. Virran on oltava katkaistuna 

silloin, kun kytkinpankkiin tehdään muutoksia. 

Katso kytkinpankin asennus erillisestä ohjeesta. 

Saadaksesi ohjausyksikön näkyviin sinun on 

irrotettava paneeli näytön puolelta. Tämä 

tehdään hieman eri tavalla allasmallista 

riippuen. Jos paneelissa on pienet nupit, niiden 

alla on ruuvit. Irrota nupit, niin pääset käsiksi 

ruuveihin. Jos nuppeja ei ole, poista paneelissa 

olevat kapeat pystysuorat nauhat. Tee tämä 

tarttumalla nauhan pohjaan ja vedä sitä 

ylöspäin. Takaa löytyvät ruuvit, jotka pitää 

löysätä. 
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3. Porealtaan käyttöönotto  
 

TÄYTTÄMINEN VEDELLÄ 

Käytä altaan täyttämiseen aina vesijohtovettä 

(juomavettä). Kierrä suodatin irti ja täytä allas 

puutarhaletkulla suodatinkotelon läpi.  

• Laske puutarhaletkusta vettä noin minuutin 

ajan ennen altaan täyttämistä, jotta letkussa 

olevat bakteerit eivät pääse altaaseen. 

• Täytä allas, kun virta on katkaistu. 

• Älä täytä vedellä, jonka lämpötila on enemmän 

kuin 40° C. Tämä voi aiheuttaa 

ylikuumenemissuojan toimintahäiriön, kun allas 

kytketään päälle. 

• Talviaikaan on tärkeää, ettet täytä allasta vain 

kylmällä vedellä. Veden lämpötilan tulee olla 

vähintään +10° C. 

• Täytä allas vedellä, kunnes vedenpinta on 

altaan yläosassa olevien LEDien tasolla. Jos 

altaassa ei ole LED-lamppuja, vedenpinnan 

tulee olla kaikkien suuttimien (mahdollisten 

niskatyynyjen alla sijaitsevien suuttimien) 

yläpuolella. 

• Jos ylität vedenpinnan ylärajan, voi allas tulvia. 

• Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä löysää 

ulkopaneelit ja tarkista konetilasta mahdolliset 

vuodot (jotkin liitokset ovat saattaneet löystyä 

tai irrota kuljetuksen aikana). Kiinnitä sitten 

paneelit takaisin paikalleen. 

• Muista ilmata kiertovesipumppu jokaisen 

vedenvaihdon jälkeen ja ensimmäisen täytön 

yhteydessä. Näin vältetään muun muassa 

kiertovesipumpun ja lämmittimen 

vaurioituminen, sillä vedentäytön yhteydessä 

järjestelmään saattaa muodostua ilmataskuja. 

• Jos huomaat vuodon, älä käynnistä allasta, vaan 

ota yhteyttä myyjään. 

 

 

 

 

ALTAAN KÄYTTÄMINEN 

Olet nyt täyttänyt kaikki 

asennuksen vaatimukset ja 

voit aloittaa altaan käytön.  

• Tarkista, että kaikki 

suihkusuuttimet ovat 

täysin auki (katso kuva: jos 

suuttimet ovat kiinni, avaa 

ne kääntämällä 

vastapäivään).  

• Aseta suodatin takaisin 

paikalleen. 

• Jotta altaan lämmittäminen tapahtuisi 

tehokkaasta, sulje ilmaventtiilit (katso kuva: 

sulkeutuu kääntämällä myötäpäivään), kun olet 

säätänyt järjestelmän ja laittanut kannen 

paikalloilleen. Jos et sulje venttiilejä, altaan 

lämmittäminen kestää kauemmin ja tulee 

kalliimmaksi. 

• Kytke virta päälle ja siirry lukuun 4. 

Ohjauspaneelin käyttöohjeet. 

 

  

Auki Kiinni 
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YLEISIÄ KÄYTTÖOHJEITA 

• Älä altista allasta auringonvalolle silloin, kun se 

on tyhjä tai kansi ei ole päällä. Pitkäaikainen 

altistuminen suoralle auringonvalolle voi 

vahingoittaa materiaaleja. Aseta lämpökansi 

altaan päälle ja lukitse se silloin, kun allas ei ole 

käytössä, riippumatta siitä, onko se täynnä vai 

ei. 

• Yritä suojata allas auringolta, sateelta ja lumelta 

katoksen tai paviljongin avulla. Suojaaminen 

vähentää ulkomateriaalien kulumista ja 

pidentää värien kestoa. 

• Poista niskatyynyt ja juomatelineet silloin, kun 

et käytä niitä. Näin vähennät niiden turhaa 

haalistumista ja halkeilua. 

• Jos altaassasi on puhaltimella varustettu 

ilmajärjestelmä, vedenpinta ei saa koskaan 

ylittää niskatukia, sillä tällöin vesi saattaa 

päästä ilmajärjestelmään. Tämä ei kuulu takuun 

piiriin.

 

• Älä avaa ohjausyksikköä, ellei jälleenmyyjän 

edustaja ole reklamaation yhteydessä pyytänyt 

sinua tekemään niin.  

• Tyhjennä, puhdista ja täytä allas puhtaalla 

vedellä säännöllisin väliajoin. Muista ilmata 

kiertovesipumppu aina vedenvaihdon jälkeen 

sekä ensimmäisen täyttökerran jälkeen. Näin 

vältytään muun muassa kiertovesipumpun ja 

lämmittimen vahingoittumiselta. 

• Käy suihkussa ja pese itsesi saippualla ennen 

altaaseen menoa. Suihkussa käymällä ja 

huuhtelemalla itsesi sekä uima-asut 

huolellisesti ennen altaaseen menoa, vähennät 

vaahdon ja kerrostumien muodostumista 

altaaseen. Hiusten ja vartalon huolellisella 

puhdistamisella ja huuhtelulla altaaseen tuleva 

bakteerimäärä voidaan jopa puolittaa.  
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4. Ohjauspaneelin käyttöohjeet 
         

 

 

Määrittäminen ensimmäisellä kerralla 
Kun poreallas aktivoidaan ensimmäisen kerran, 

näkyy näytöllä erilaisia konfigurointiasetuksia. 

"Priming mode" näkyy näytössä noin 5 

minuutin ajan. Odota, kunnes se katoaa, ennen 

kuin painat mitään painiketta. Tässä tilassa laite 

työntää ilmaa ulos järjestelmästä. 

Testaa poreallas ennen asetusten tekemistä. 

Testaa kaikki toiminnot painamalla 

jet1/jet2/jet3/blower. 

HUOM! Näytöt ovat yleiskäyttöisiä, joten kaikki 

toiminnot eivät ole käytössä kaikissa 

porealtaissa. Katso verkkosivuilta, mitkä 

toiminnot porealtaassasi on.  

Viimeksi mitattu vedenlämpötila näkyy 

jatkuvasti. Näytön lämpötila on tarkka vasta 

sitten, kun pumppu on ollut käytössä vähintään 

2 minuuttia. 

 

 

Jos altaassasi on Balboa Touch -näyttö, löydät 

sen käyttöohjeen erillisestä ohjeesta. 

BLUETOOTH 

Jos porealtaassa on kaiuttimia, niitä ohjataan 

Bluetoothin kautta. Yhdistä älypuhelin tai 

tabletti laitteeseen, joka on nimeltään 

”JOYONWAY”, ”P20” tai ”SPA”. Ensimmäistä 

kertaa yhdistettäessä, sinun on syötettävä 

koodi. Katso ohesta: 

”JOYONWAY” – Koodi 2288 

”SPA” – Koodi SPA 

”P20” – Koodi 228 

 

 

  

TP600 

VL801D TP500 

TP800 
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Toiminnot ja tilat 

JETS 1  

Paina “Jets 1” kytkeäksesi 1. pumppu päälle tai 

pois päältä. Pumppu sammuu automaattisesti 

15 minuutin kuluttua. Jotkut altaat on 

varustettu vain yhdellä suihkupumpulla.  

JETS 2 / JETS 3 / BLOWER (JOS KUULUU)  

Paina vastaavaa painiketta kerran kytkeäksesi 

laite päälle tai pois päältä. Laite sammuu 15 

minuutin kuluttua. Jos paneelissa on yksi 

painike, mutta kaksi yksikköä, on painikkeelle 

määritelty pumppujen 2 ja 3 toiminnot. Paina 

painiketta toistuvasti käydäksesi läpi 

molempien yksiköiden eri yhdistelmät ”pois 

päältä” ja ”päälle”. Puhallinyksikön painiketta 

kutsutaan joissakin näytöissä nimellä AUX. 

Kaikkia porealtaita ei ole varustettu 

puhaltimella tai kolmella hierontapumpulla.  

VALAISTUS  

Paina “Light” käyttääksesi altaan valoa. 

Useammalla painalluksella valaistuksen tila 

vaihtuu. Valo sammuu automaattisesti 4 tunnin 

kuluttua. 

STANDARD 

Näkyy näytössä muodossa Std tai St. Standard 

on yleisasento, joka pitää veden halutussa 

lämpötilassa. Katso otsikon Navigointi alta, 

kuinka asetat eri tiloja riippuen siitä, mikä 

näyttö altaassasi on. 

ECONOMY  

Näkyy näytöllä muodossa ECN tai EC. Allas 

käyttää lämmitintä vain suodatusjakson ollessa 

aktiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että lämpötila 

laskee suodatusjakson ulkopuolella asetetun 

lämpötilan alle. Toiminto on hyödyllinen silloin, 

kun tiedät, ettet käytä allasta usein. 

 

SLEEP 

Näkyy näytössä muodossa SLP tai SL. Laskee 

lämpötilan 10° C asetetun lämpötilan alle. Jos 

oletusasetus on esimerkiksi 35 °C, lämmitin 

aktivoituu vain, jos lämpötila on laskenut 25 

°C:een. Hyödyllinen toiminto silloin, kun olet 

pois kotoa etkä aio kylpeä vähään aikaan.  

ESIASETETTU SUODATUSJAKSO 

Ensimmäinen esiasetettu suodatusjakso alkaa 

klo 08:00 ja päättyy klo 10:00. Toinen 

esiasetettu suodatusjakso alkaa klo 20:00 ja 

päättyy klo 22:00. 24 tunnin kiertojärjestelmä, 

kiertovesipumppu ja otsonigeneraattori 

toimivat 24 tunnin ajan. Lämpimässä 

ympäristössä voidaan joissakin altaissa 

kiertovesipumppu kytkeä pois päältä 30 

minuutin ajaksi muulloin kuin suodatusjakson 

aikana. Jokaisen suodatusjakson alussa kaikki 

laitteet käyvät lyhyen aikaa, jotta putket 

puhdistuvat. Voit asettaa suodatusjakson myös 

itse. Katso ohjeet kohdasta ”Navigointi”.  

AUTOMAATTINEN LUKU (STANDARD-TILASSA)  

Pumppu aktivoituu 1-2 minuutiksi lämpötilan 

tarkistamista varten:  

• 30 minuutin välein 

• Kun toinen pumppu tai tuuletin on päällä. 

• Kun asetettua lämpötilaa nostetaan. 
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Navigointi 
Altaasi näytön tyyppi vaikuttaa siihen, miten voit käydä läpi valikon eri asetuksia.  

 

NÄYTÖLLÄ, JOSSA ON ”MODE/PROG” PAINIKE 

(VL801D): 

Paina Warm tai Cool aloittaaksesi ohjelmoinnin, 

paina sen jälkeen Mode/Prog painiketta 

selataksesi valikkoa. Asetuksen/ajan/tilan 

muuttaminen: siirry ylöspäin painalla Warm, ja 

alaspäin painamalla Cool. 

Valinnaisen suodatusjakson ohjelmointi 

malliin VL801D: 

Paina Time, Mode/Prog, Mode/Prog 3 sekunnin 

kuluessa. Näytöllä näkyy SET START FILTER 1 

(AM). Paina Warm tai Cool nollataksesi 

suodatuksen aloitusaika. Paina Mode/Prog 

nähdäksesi SET STOP FILTER 1 ja säädä sitä 

Warm tai Cool painikkeilla, kuten edellä tehtiin. 

Paina Mode/Prog nähdäksesi SET START FILTER 

2 (PM) ja jatka kuten edellä. Paina Mode/Prog 

nähdäksesi SET STOP FILTER 2 ja jatka kuten 

edellä. Vahvista painamalla Mode/Prog. 

Kello asettaminen malliin VL801D: 

Paina Warm tai Cool ja sitten Mode/Prog, 

kunnes näytöllä näkyvät SET, TIME ja asetettu 

aika. Paina Warm tai Cool muuttaaksesi aikaa, 

paina Mode/Prog vaihtaaksesi minuutteihin, 

vaihda minuutteja Warm tai Cool painikkeilla. 

Vahvista painamalla Mode/Prog. 

 

 

 

 

 

 

NÄYTÖLLÄ, JOSSA EI OLE ”MODE/PROG” 

PAINIKETTA (TP600, TP500): 

Paina Warm tai Cool aloittaaksesi ohjelmointi, 

ja sitten Light painiketta selataksesi valikkoa. 

Muuttaaksesi asetusta/aikaa/tilaa, paina Warm 

siirtyäksesi ylöspäin ja Cool siirtyäksesi alaspäin. 

Valinnainen suodatusjakson ohjelmointi 

malliin TP600, TP500: 

Paina Warm tai Cool ja sitten Light, kunnes 

näytössä näkyy FLTR. Paina Warm tai Cool, 

kunnes tulee näkyviin BEGN. Paina Warm tai 

Cool asettaaksesi aloitusaika, vaihda 

minuutteihin painamalla Light. Vahvista 

painamalla Light. Paina Warm tai Cool 

asettaaksesi suodatusjaksojen pituus, aseta 

aika samalla tavalla kuin aloitusaika. Vahvista 

painamalla uudelleen Light, jolloin näkyviin 

tulee FLTR ja 2 vilkkuu ilmoittaen, että kyseessä 

on toinen suodatusjakso. Näytölle ilmestyy ON 

tai OFF, tee valinta Warm tai Cool painikkeella. 

Hyväksy painamalla Light ja aseta 

suodatusjakso 2 samalla tavalla kuin 

suodatusjakso 1. 

Kellon asettaminen malliin TP600, TP500: 

Paina Warm tai Cool ja sitten Light, kunnes 

näytössä näkyvät SET, TIME ja asetettu aika. 

Paina Warm tai Cool muuttaaksesi aikaa, paina 

Light vaihtaaksesi minuutteihin. Vahvista 

painamalla Light. 

 

ELEKTRONISELLA NÄYTÖLLÄ (TP800): 

Navigoi näytön oikealla puolella olevilla 

nuolinäppäimillä. Vahvista asetus tai valinta 

painamalla keskellä olevaa painiketta (Select).  
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Virhekoodit 
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5. Porealtaan kunnossapito 
 

Poreallas vaatii käyttöiän pidentämiseksi jonkin 

verran ylläpitoa ja hoitoa. Hoitoon kuuluu 

komponenttien tarkastamista, puhdistusta ja 

veden käsittelyä. Ohesta löydät tietoa ja ohjeita 

porealtaasi tärkeimpien osien ylläpitoon ja 

hoitamiseen.  

Veden käsittely 
On tärkeää, että vesi on kirkasta ja desinfioitua. 

Vesitasapaino ja veden käsittely ovat 

porealtaan käytön kannalta tärkeimpiä asioita, 

jotka sinun tulee tarkistaa säännöllisesti. 

Silmämääräinen tarkistus on tärkeää. Veden 

tulee olla aina kristallinkirkasta ilman, että 

altaan reunat vesirajassa ovat likaiset. Vesi ei 

myöskään saa haista.  

KEMIALLINEN TASAPAINO  

Veden kemiallinen tasapaino ja oikea pH-arvo 

ovat olennaisia asioita porealtaan vedelle. Hyvä 

tasapaino on ratkaiseva tekijä hygieenisen 

puhdistuksen tehokkuudelle; se vähentää 

kerrostumia ja parantaa porealtaan 

kestävyyttä. On tärkeää tarkastaa vesi ja 

käsitellä sitä säännöllisesti. 

Ole varovainen käyttäessäsi kemikaaleja. Lue 

ohjeet huolellisesti ja noudata niitä tarkasti. 

Vaikka kemikaalit oikealla tavalla käytettyinä 

suojaavat sinua ja poreallastasi, voivat ne 

väärin käytettyinä (esim. tiivisteinä) olla erittäin 

haitallisia sinulle ja altaallesi. On tärkeää ostaa 

juuri porealtaille tarkoitettuja kemikaaleja, sillä 

niiden koostumus poikkeaa esim. uima-altaille 

tarkoitetuista aineista. Veden käsittely on 

tärkeää porealtaalle, mutta vielä tärkeämpää se 

on henkilöiden terveyden suojelemiselle. 

 

 

 

 

 

 

OHJEITA 

• Pidä kemikaalit lasten ulottumattomissa.  

• Sulje kemikaalipakkaukset aina, kun niitä ei 

käytetä. Säilytä kemikaalit viileässä, kuivassa ja 

tuuletetussa paikassa.  

• HUOM! Älä käytä altaan sisäosaa säilytystilana. 

Muista, että happoja, kuten pH:ta, ei saa 

säilyttää yhdessä kloorin kanssa. 

• Mittaa aineita aina tarkka, ohjeen mukainen 

määrä. Älä koskaan yliannostele. Pidä 

vedenkierto päällä aina annostelun aikana. 

• Älä hengitä höyryjä ja vältä aineen kosketusta 

silmiin, nenään ja suuhun. Kosketuksen 

yhteydessä: Huuhtele välittömästi vedellä ja ota 

yhteyttä lääkäriin. 

• Älä tupakoi kemikaalien läheisyydessä äläkä 

käytä pölynimuria mahdollisten roiskeiden 

imemiseen (jotkut kemikaalit ovat helposti 

syttyviä). 

• Älä sulje porealtaan kantta välittömästi 

aineiden lisäämisen jälkeen, sillä kansi ja 

niskatyynyt voivat vaurioitua. Annan kannen 

olla auki vähintään 30 minuuttia. 

PH-ARVO  

• Testaa pH päivittäin ja säädä sitä tarvittaessa. 

• Kun pH on korkeampi kuin 7,4, käytä ainetta 

pH-.  

• Kun pH on alle 7,0, käytä ainetta pH+.  

• Käytä ”Alkalinity Up” -ainetta, jos pH-arvon 

pitäminen tasaisena on vaikeaa. Lue 

pakkauksen ohjeet tarkasti. Liian alhainen pH-

taso voi aiheuttaa silmien ärsytystä ja vaurioita 

porealtaan osille. 

VEDEN KALKKIPITOISUUS (KALSIUM) 

• Alhainen kalkkipitoisuus voi syövyttää altaan 

osia.  

• Korkea kalkkipitoisuus voi vaurioittaa useita 

osia, kuten akryyliä, suuttimia tai 

lämmityselementtejä.  
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LÄMPÖTILA  

• Veden lämpötila ei koskaan saa olla korkeampi 

kuin 40° C.  

• Suositeltu lämpötila on 32–38° C, lapsille 

matalampi iän mukaisesti. 

KLOORI 

Klooripitoisuuden tulee olla vähintään 0,5 ja 

enintään 1 ppm. Lue ohjeet huolellisesti ennen 

käyttöä. 

MITÄ TEHDÄ, JOS VESI EI OLE KIRKASTA?  

Onko vesi sameaa? Maitomaista, vihreän- tai 

ruskeansävyistä? Haiseeko vesi pahalle? Onko 

kloorin hajua? Vaahtoa? Voit ratkaista 

useimmat ongelmat seuraamalla seuraavaa 

ohjeistusta vaihe vaiheelta. 

• Tarkista, että suodatin on puhdas ja puhdista se 

tarvittaessa ”Filter Cleanerin” avulla. Jos 

suodatin on todella likainen tai sen lamellit 

alkavat kuivua, tulee suodatin vaihtaa uuteen. 

• Tarkista, että pH-arvo asettuu välille 7,0–7,4. 

Jos veden pH-arvo on alle 7,0, käytä ainetta 

pH+. Jos veden pH-arvo on yli 7,4, käytä ainetta 

pH-. 

• Lue pakkauksen käyttöohjeet tarkasti.  

• Tarkista sitten klooriarvo, jonka tulee olla välillä 

0,5–1,0. Nosta klooriarvoa hieman 

puhdistuksen aikana välille 1–3 mg/l (ppm). 

• Jos vesi ei ole muuttunut kirkkaaksi 3–4 päivän 

jälkeen, pitää se vaihtaa. 

• Vesi saostuu ajan myötä, joten se pitäisi vaihtaa 

noin 3 kk:n välein. Suodatin tulee puhdistaa 

suodattimen puhdistusaineella.  

• Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on 

vaikeuksia saada vesiarvot kohdalleen.  

• Desinfiointi: Tee shokkiklooraus käyttämällä 

aineita ”SPA Klor” tai ”SPA Quick Tab 20 g”. 

Mittaa klooriarvo uudestaan 1-2 päivän päästä 

käsittelystä. Klooriarvon tulisi olla 1-3 mg/l 

(ppm). Jos klooriarvo on nolla kahden päivän 

jälkeen shokkikloorauksesta (ei vapaata klooria 

vedessä), tee uusi shokkiklooraus. HUOM! 

Tarkista pH-arvo aina ennen kuin teet 

shokkikloorauksen. 

• Tarkista pH-arvo shokkikloorauksen jälkeen ja 

säädä sitä tarvittaessa. 
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Suodattimen huolto 
Suodatinjärjestelmä on keskeinen tekijä 

kylpyveden laadun ylläpidossa. Kylpyveden 

parhaan mahdollisen puhtauden ylläpitämiseksi 

poreammeeseen on asetettu valmiiksi 

suodatusjaksot, joita voi halutessaan muuttaa 

(katso luku 4 – Ohjauspaneelin käyttöohjeet). 

Suodatin koostuu laskostetusta polyesteristä ja 

mikrohuokosista, jotka suodattavat vedestä 

pienimmät epäpuhtaudet. Suodatin on 

puhdistettava säännöllisesti. Likaantuneet tai 

kuluneet suodattimet eivät pysty 

suodattamaan vettä kunnolla, jolloin 

porealtaan pumppuihin kohdistuu painetta. 

Tämä voi lyhentää osien käyttöikää. 

PUHDISTUS 

• Suodatin suositellaan puhdistettavaksi 

vähintään kerran viikossa (tai useammin, jos 

allas on intensiivisessä käytössä). Käytä 

puutarhaletkua ja suuntaa vesisuihku 

suodattimeen 45° kulmassa. 

• Tarkista, että huuhdellessa lika irtoaa 

suodattimen jokaisesta taitoksesta. 

Suodattimet tulee puhdistaa puutarhaletkulla ja 

liottaa puhdistusliuoksessa 24 tunnin ajan 

ohjeen mukaisesti vähintään kerran 

kuukaudessa. 

• Suosittelemme, että sinulla on varasuodattimia, 

jotta voit käyttää poreallasta puhdistuksen 

aikana. Huolellinen suodattimien 

puhdistaminen pidentää niiden käyttöikää. 

ÄLÄ KÄYTÄ: 

• Älä käytä suodattimen puhdistamiseen harjaa.  

• Älä käytä pesunestettä tai yleispuhdistusainetta 

suodattimen liuotukseen, sillä ne vaahtoavat 

porealtaassa paljon.  

• Älä käytä suodattimen puhdistamiseen 

painepesuria, koska korkea vedenpaine 

vahingoittaa materiaalia.  

• Älä käytä suolahappoa, sillä se lyhentää 

suodattimen käyttöikää ja on terveydelle 

vaarallista.

Yleinen kunnossapito 

Veden käsittelyn lisäksi altaan osista tulee 

huolehtia säännöllisesti. Ohesta löydät ohjeita 

altaan puhdistamiseen ja hoitoon. 

Säännölliseen porealtaan hoitoon kuuluu 

varmistaa, että putket ovat tiiviit, järjestelmään 

ei ole muodostunut saostumia, että altaassa ei 

seiso vettä ja että se toimii kunnolla myös 

silloin, kun se sitä ei käytetä. Jos jonkin asian 

kanssa on ongelmia, ota yhteyttä 

jälleenmyyjään.  

 

SYVÄPUHDISTUS JA TYHJENNYS 

Altaan käyttötiheydestä riippuen se on 

tyhjennettävä säännöllisesti 2–4 kk välein. 

Tämä on tarpeen silloin, kun veteen 

liuenneiden aineiden määrä kasvaa suureksi ja 

vaikeuttaa vesitasapainon ylläpitoa. 

Suosittelemme käyttämään ”Pipe Cleaner” -

ainetta ennen jokaista vedenvaihtoa. Aine 

auttaa poistamaan likaa ja kerrostumia altaan 

putkijärjestelmästä. Altaan tyhjennyksen ja 

vedenvaihdon yhteydessä on hyvä 

syväpuhdistaa koko poreallas (kansi, tyynyt, 

akryyli ja suodattimet). Muista ilmata 

kiertovesipumppu jokaisen vedenvaihdon 

jälkeen ja myös ensimmäisen täytön jälkeen. 

Näin vältytään muun muassa järjestelmään 

mahdollisesti jääneiden ilmataskujen 

aiheuttamilta kiertovesipumpun ja 

lämmittimen vaurioilta. 

Tämän lisäksi suosittelemme puhdistamaan 

kaikkien irrotettavien suuttimien etu- että 

takaosat, sekä muiden suuttimien etuosat 

vähintään kerran vuodessa. 
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Eri poreallasmallien tyhjennystavat poikkeavat 

hieman toisistaan.

1. Tyhjennä allas alla olevien ohjeiden 

mukaisesti:  

Poistoventtiili sijaitsee altaan alareunassa. 

Useimmissa altaissa se on näytön vastaisella 

puolella, kulman läheisyydessä. Venttiilin 

vasemmalla puolella on samanlainen venttiili, 

jonka tulee olla aina auki, sillä sen kautta 

poistuu ylimääräinen vesi.  

• Katkaise virta. 

• Irrota porealtaan kansi. 

• Kierrä poistoventtiilin tulppa (kuvassa oleva 

ulkokierre) irti ja kiinnitä letkuliitin (ei sisälly 

toimitukseen). Tähän tarkoitukseen sopii 

tavallinen puutarhaletkun ”Gardena-liitin”.  

• Koska vesi valuu painovoiman avulla, voi 

tyhjentämiseen mennä useita tunteja. 

• Tarkista, että vesi valuu viemäriin. Jos haluat 

valuttaa veden puutarhaan tai muualle 

luontoon, suosittelemme, ettet käsittele vettä 

edellisinä päivinä. Näin suojaat 

vedenpoistoaluetta kemikaaleilta. 

• Irrota letkuliitin, kun allas on tyhjä ja aseta 

poistoventtiilin tulppa takaisin paikoilleen. 

• Poista altaaseen mahdollisesti jäänyt lika ja 

hiekka. 

• Kuivaa jäljelle jäänyt vesi liinalla tai sienellä. 

• Tarkista akryylipinta. 

 

Muista ilmata kiertovesipumppu jokaisen 

vedenvaihdon jälkeen ja kun täytät altaan 

ensimmäisen kerran, jotta vältytään muun 

muassa kiertovesipumpun ja lämmittimen 

vaurioilta. 

Poistoventtiilin sijaan vesi voidaan poistaa 

altaasta myös uppopumpulla, jolloin 

tyhjennysaika lyhenee huomattavasti. 
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Eri poreallasmallien tyhjennystavat poikkeavat hieman toisistaan. 

2. Tyhjennä allas alla olevien ohjeiden mukaisesti: 

Poistoventtiili sijaitsee paneelin alaosassa, useimmissa porealtaissa näytön vastakkaisella puolella. 

• Katkaise virta. 

• Irrota porealtaan kansi. 

• Kierrä venttiiliä myötäpäivään, kunnes se irtoaa pidikkeestä. 

• Vedä sitten venttiiliä hieman ulos ja kierrä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.  

• Avaa venttiilin tulppa kiertämällä vastapäivään. Aseta tulppa sivuun ja kiinnitä letkuliitin. 

• Työnnä venttiili sisään ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se ei enää liiku sisään eikä ulos.  

 

 

 

 

 

 

• Koska vesi valuu painovoiman avulla, voi 

tyhjentämiseen mennä useita tunteja. 

• Tarkista, että vesi valuu viemäriin. Jos haluat 

valuttaa veden puutarhaan tai muualle 

luontoon, suosittelemme, ettet käsittele vettä 

edellisinä päivinä. Näin suojaat 

vedenpoistoaluetta kemikaaleilta. 

• Sulje venttiili seuraamalla ohjeita 

vastakkaisessa järjestyksessä. 

• Poista altaaseen mahdollisesti jäänyt lika ja 

hiekka. 

• Kuivaa jäljelle jäänyt vesi liinalla tai sienellä. 

• Tarkista akryylipinta. 

Muista ilmata kiertovesipumppu jokaisen 

vedenvaihdon jälkeen ja kun täytät altaan 

ensimmäisen kerran, jotta vältytään muun 

muassa kiertovesipumpun ja lämmittimen 

vaurioilta. 

Poistoventtiilin sijaan vesi voidaan poistaa 

altaasta myös uppopumpulla, jolloin 

tyhjennysaika lyhenee huomattavasti.  
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AKRYYLIPINNAN PUHDISTUS 

Poreallas on valmistettu korkealaatuisesta 

akryylistä. Jotta altaan laatu säilyy, on 

yksinkertainen ja säännöllinen tarkastus ja 

huolto välttämätöntä. Vaikka akryylipinta on 

helppo puhdistaa eikä se yleensä helposti 

likaannu, kannattaa se silti puhdistaa 

hankaamattomalla aineella (kuten 

denaturoidulla alkoholilla) ja pehmeällä sienellä 

tai liinalla. Tee puhdistus käytön jälkeen tai 

normaalien hoitotoimien yhteydessä.  

Käytä porealtaassa aina kantta, vaikka altaassa 

ei olisikaan vettä. Estä lian ja hiekan päätymistä 

altaaseen käyttämällä mattoa lattialla tai 

jalkakylpyä altaan vieressä. Näin suojaat 

akryylipintaa ja lisäät suuttimien kestävyyttä. 

POREALTAAN KANSI 

Porealtaasi on varustettu suljettavalla kovalla 

vinyylikannella. Kaikki vinyylityypit ovat herkkiä 

UV-säteilylle. Suora auringonvalo ja home 

voivat vaurioittaa kantta, joten kannen 

säännöllinen hoitaminen on tärkeä osa altaan 

hoitoa. Trademax ei anna takuuta porealtaan 

kannelle. 

 

Seuraa seuraavia hoito-ohjeita: 

• Huuhtele kansi puutarhaletkulla ja kylmällä 

vedellä. 

• Levitä pinnalle mietoa, vaahtoamatonta 

pesuainetta ja pyyhi puhtaaksi. 

 

 

• Käytä erittäin likaisen kannen puhdistukseen 

pehmeää sientä. 

• Huuhtele huolellisesti vedellä ja anna kannen 

kuivua. 

• Älä käytä astianpesuainetta, hankaavia tai 

alkoholia sisältäviä tuotteita tai vahvoja 

yleispuhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa 

vinyylipinnan väriä. 

• Vältä tuotteita, jotka sisältävät öljyä, petrolia 

tai petrolitislettä, jotka ovat rasvaisia ja joista 

jää kuivanutta vahaa muistuttava pinta. Älä 

myöskään käytä tuotteita, jotka ovat herkästi 

syttyviä. 

• Kannennostin pidentää kannen käyttöikää.  

• Trademax ei anna takuuta porealtaan kannelle. 

 

NISKATYYNY 

Porealtaan mallista riippuen siinä voi olla tyynyt 

sekä päälle että niskalle. Tyynyt lisäävät 

porealtaan käyttömukavuutta. 

Puhdista niskatyynyt säännöllisesti kostealla 

liinalla tai pehmeällä sienellä. Tyynyjen 

käyttöiän pidentämiseksi, ne kannattaa irrottaa 

silloin, kun allasta ei käytetä. Tyynyn 

irrottaminen: aseta kädet tyynyn molemmin 

puolin niin, että pääset käsiksi selkänojassa 

oleviin kiinnikkeisiin. Liikuta kiinnikkeitä, 

kunnes tyyny irtoaa. Älä vedä tyynyä väkisin irti. 

Jos pidät huolta porealtaasta ja sen 

kemiallisesta tasapainosta, tyynyjen tulisi 

kestää useita vuosia. Liian korkea 

klooripitoisuus kuluttaa tyynyjä. Trademax ei 

anna takuuta pää- ja niskatyynyille.
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Talvikunnossapito 
Suosittelemme, että poreallasta käytetään 

vuoden ympäri. Kylpeminen ulkona sateessa, 

pakkasessa ja lumen keskellä on ainutlaatuinen 

kokemus. Tällaisissa sääolosuhteissa keho 

tarvitsee eniten lämpöä ja hierontaa. Tunnet 

itsesi rentoutuneeksi ja stressittömäksi 15–20 

minuutin lämpöisessä vedessä kylpemisen 

jälkeen.  

Emme suosittele altaan tyhjentämistä vedestä 

talven ajaksi. Jos näin on kuitenkin tarve tehdä, 

katso ohjeet kohdasta ”Talvisäilytys/toimitus 

talviaikaan”. 

• Kovalla pakkasella ja lumisateella käytöstä pois 

olevan altaan voi peittää suojapeitteellä. 

• Pakkanen ja jää voivat kondenssiveden takia 

jäädyttää lämpökannen lapsiturvallisen lukon. 

Älä yritä avata lukkoa väkisin, vaan sulata 

huurre/jää kuumalla vedellä.  

• Niin kauan kuin altaan virta on kytkettynä, 

jäätymissuoja varmistaa, etteivät vesi ja tekniset 

osat pääse jäätymään.  

• Poista lumi lämpökannen päältä. Lämpökannen 

maksimikantavuus on 5 kg. Jos lumi (sadevesi) 

kerääntyy kannen päälle, voi kannen sisällä oleva 

eritys taipua/särkyä. 

 

 

 

 

TALVISÄILYTYS/TOIMITUS TALVIAIKAAN 

Jos poreallasta kuljetetaan tai säilytetään 

pakkasessa, on tärkeää suojata se jäätymiseltä. 

Jos poreallasta ei oteta heti käyttöön, seuraa 

alla olevia ohjeita välttyäksesi pumpun/putkien 

jäätymiseltä. Koska poreallas on koekäytetty 

tehtaalla, voi putkissa olla jäljellä vettä.  

• Katkaise virta ja tyhjennä poreallas täysin.  

• Irrota tyhjennysventtiilin turvakorkki ja säilytä 

sitä huolellisesti.  

• Löysää kaikki vesiputkista vesipumppuun 

menevät liitokset kiertämällä kolme kertaa niin, 

että vesi pääsee valumaan ulos.  

• Irrota suodatin ja säilytä se kuivassa paikassa.  

• Kuivaa vesiallas liinalla pyyhkimällä.  

• Aseta suuri pyyhe altaan pohjalle imemään 

mahdollinen jäljellä jäänyt vesi. 

• Löysää ohjausyksikön molemmin puolin olevat 

liittimet, jotta jäljelle jäänyt vesi pääsee 

valumaan ulos.  

• Poista vesi suuttimista paineilmapistoolin 

avulla. Puhalla, kunnes suuttimista ei enää tule 

vettä. 

• Aseta lämpökansi paikalleen ja peitä poreallas 

suojapeitteellä. 

• Älä kaada pakkasnestettä tai vastaavaa ainetta 

altaaseen, sillä se voi haalistaa akryyliä. 

• Kiristä kaikki liitännät, kun otat altaan jälleen 

käyttöön. Tarkista, että liitokset pitävät. 

• Takuu ei kata mahdollisia jäätymisvaurioita.  

 

 

 

 

 

HUOM! Mikäli vika ilmenee tai poreallas sammuu kylmällä ilmalla (pakkasella), on ostajan vastuulla 

huolehtia siitä, että poreallas ei pääse jäätymään. Käytä pakkasvahtia altaassa tai konetilassa. 

Vaihtoehtoisesti tyhjennä poreallas kokonaan vedestä ja irrota pumput niin, että kaikki vesi pääsee 

vuotamaan ulos, jotta jäätymisvaurioilta vältytään. Ota sitten yhteyttä jälleenmyyjään.
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6. Vian etsintä 
Ohesta löydät muutamia yksinkertaisia ohjeita yleisiin ongelmiin. Niiden avulla voit mahdollisesti 

ratkaista ongelman itse, ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään.  

 

JOS POREALLAS EI KÄYNNISTY 

• Onko virta yhdistetty?  

• Onko sulakkeet päällä? Jos kyllä, onko 

maadoitus päällä? 

• Ota yhteyttä sähköasentajaan tai 

jälleenmyyjään jos sulakkeet palavat useasti. 

SUUTTIMET PITÄVÄT ÄÄNTÄ, MUTTA PAINE 

ON PIENI TAI SITÄ EI OLE LAINKAAN 

• On mahdollista, että järjestelmään on 

muodostunut altaan täyttämisen jälkeen 

ilmakupla. Paina näytöstä saman suuttimen 

painiketta muutaman kerran. Jos tämä ei 

ratkaise ongelmaa, yritä ilmata 

hierontapumppu. Ohjeet kiertovesipumpun 

ilmaamiseen löydät seuraavalta sivulta. Seuraa 

ohjeita, mutta etsi hierontapumppu 

kiertovesipumpun sijaan.  

• Sakka ja lika voivat estää veden virtaamisen, 

joten puhdista putket ”Pipe Cleaner” -aineella. 

POPREALTAASTA KUULUU RYYSTÄVÄ ÄÄNI 

• Vesi ei todennäköisesti yletä ylivuotoaukon 

puoliväliin asti.  

• Lisää vettä, kunnes vedenkorkeus on riittävä.  

VEDENPAINE VAIHTELEE VOIMAKKAASTA 

HEIKKOON 

• Vesi ei todennäköisesti yletä ylivuotoaukon 

puoliväliin asti.  

• Lisää vettä, kunnes vedenkorkeus on riittävä. 

VEDEN PUHTAANAPITO ON VAIKEAMPAA 

KUIN AIKAISEMMIN 

• Lue kappale vedenkäsittelystä otsikon ”Mitä 

tehdä, jos vesi ei ole kirkasta? ” alta. 

• Jos tämä ei auta, voi otsonigeneraattori olla 

rikki. Otsonigeneraattori on kuluva osa ja sen 

takuuaika on yksi vuosi. 

POREALTAASTA EI VOI KATKAISTA VIRTAA  

Virtaa ei voi katkaista kesken altaan 

lämmityksen tai suodatuksen. 

POREALLAS EI LÄMPENE 

• Porealtaan asetukset ovat ehkä väärin. Aseta 

allas Standard-tilaan ja aseta haluamaasi 

lämpötila. 

• Allas saattaa tarvita lämpenemiseen enemmän 

aikaa, sillä vesi lämpenee noin asteen tunnissa. 

• Ilmansäätö on auki. Allas tarvitsee tällä 

asetuksella enemmän aikaa lämpenemiselle. 

Sulje ilmaventtiilit. 

• MODE-asetuksena on SLP – Sleep. Altaan 

lämpötila on asetettu 10 astetta haluttua 

lämpötilaa alhaisemmaksi. 

• MODE-asetuksena on ECO – Economy. Tässä 

asetuksessa allas lämpenee vain 

suodatusjakson aikana. Katso luku 4. 

Ohjauspaneelin käyttöohjeet muuttaaksesi 

asetusta.  

• Vesi ei kierrä kunnolla lämmittimen läpi. 

Näytön virhekoodi voi näkyä muodossa FLO tai 

OHH. Katso tuonnempaa ohjeet järjestelmän 

ilmaamiseen. 

VESI ON LIIAN LÄMMINTÄ  

• Lämpötilaa ei ehkä ole asetettu oikein. Aseta 

toivottu lämpötila.  

• Lämmitin ylikuumenee järjestelmässä olevien 

ilmataskujen takia. Katso tuonnempaa ohjeet 

järjestelmän ilmaamiseen.  

• Lämpöanturi ei ole oikealla paikalla tai on 

viallinen. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
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SUIHKUSUUTTIMISTA EI TULE VETTÄ  

• Suutin on suljettu. Avaa suutin kiertämällä 

vastapäivään.  

• Suuttimen suihkua ei ole kohdistettu oikein. 

Kierrä ja yritä uudelleen. 

• Altaan reunassa olevat ilmaventtiilit ovat kiinni. 

Avaa ne kokonaan.  

• Jos paine on normaalia alhaisempi, saattaa 

putkissa olla saostumia/likaa. Puhdista ”Pipe 

Cleaner”-aineella. 

VESIVUOTO 

• Porealtaassa on liian paljon vettä. Poista osa 

vedestä.  

• Vesi johtuu kondensaatiosta. Ole tarkkana, kun 

poistat kannen.  

• Putki tai liitos vuotaa. Ota yhteyttä 

jälleenmyyjään. 

ILMAVENTTIILIÄ ON VAIKEA KÄÄNTÄÄ TAI SE 

VUOTAA 

• O-rengas voi olla kulunut tai väärässä 

asennossa. Tarkistaminen: Vedä yläkantta 

suoraan ylöspäin, käännä kannen alla olevaa 

pyöreää osaa. Tässä pyöreässä osassa on o-

rengas. Jos se on yhtenäinen, aseta se oikealle 

paikalleen. Jos se on rikki, ota yhteyttä 

myyjään. 

• Venttiili on tiukka: avaa vetämällä yläkansi 

suoraan ylös, ruuvaa kannen alla olevaa 

pyöreää osaa kunnes se on tarpeeksi tiukalla.  

• HUOM! Venttiiliä ei saa kääntää silloin, kun 

suihkupumput ovat käynnissä. Tämä saattaa 

aiheuttaa painetta, joka voi johtaa osien 

rikkoutumiseen. 

ILMATASKU 

Ilmataskuja saattaa muodostua allasta 

täytettäessä. Niitä muodostuu helposti ja ne 

voivat aiheuttaa monia ongelmia. Putkissa 

oleva ilma estää veden kiertämisen kunnolla, 

jolloin vesi ei kierrä kunnolla lämmittimien läpi 

eikä näin ollen lämpene. Vedenlaatu voi myös 

huonontua. Pumput voivat pitää kovaa ääntä, 

kun ne käyvät suurella nopeudella, mikä 

aiheuttaa sekä lämmittimen että pumppujen 

tarpeetonta kulumista.  

Ilman poistaminen järjestelmästä on helppoa 

kiertovesipumppu ilmaamalla: 

• Katkaise virta ja irrota huoltopaneeli. 

• Paikanna kiertovesipumppu, useimmissa 

malleissa se on näytön suunnasta katsottaessa 

altaan oikeassa kulmassa. Pumpun päällä 

olevassa tarrassa lukee ”circulationpump”.  

• Pumpun yläosaan menee putki. Tämän putken 

ja pumpun välillä on putkiliitin, suuri valkoinen 

mutterimainen muoviosa (katso kuva). 

• Kierrä liitintä vastapäivään, kunnes kuulet ilman 

tulevan ulos.  

• Kun liitoksesta alkaa tulla vettä, kiristä liitin 

uudelleen. 

• Irrota suodatin ja käynnistä allas. Anna sen 

käydä noin 20 minuuttia ilman suodatinta. 

• Saatat joutua toistamaan ilmaamisen 

muutamaan kertaan. Jos ongelma ei korjaannu, 

ota yhteyttä jälleenmyyjään. 
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7. Reklamaation yhteydessä 
 

• Ostajan vastuulla on huolehtia siitä, että 

poreallas on sijoitettu tavalla, joka mahdollistaa 

teknikon pääsyn porealtaalle korjauksen 

yhteydessä. Mikäli laattoja tai muuta vastaavaa 

on irrotettava korjauksen mahdollistamiseksi, 

on valmistelu ostajan vastuulla, ja se on tehtävä 

ennen teknikon saapumista. Ostajan vastuulla 

on myös laattojen ja muiden vastaavien takaisin 

asettelu.  

• Jos poreallas on upotettu maahan, on se 

nostettava ylös ennen teknikon paikalle tuloa. 

Jos porealtaan ympärillä on rakennelmia, tulee 

luukut avata ja/tai rakenteet irrottaa niin, että 

teknikko pystyy työskentelemään esteettä.  

• Mikäli teknikon on itse tehtävä porealtaalle 

pääsy esteettömäksi, ei tähän kulutettu aika 

kuulu takuuseen, vaan laskutetaan ostajalta 

ajanmukaisen hintatason mukaisesti. 

• Paikalla on oltava tilaa sulkea ja käynnistää 

virta. Puutarhaletku on oltava esillä 

mahdollisen vedentäytön varalta. 

 

• Trademaxia ei voi pitää vastuullisena vaurioista, 

jotka aiheutuvat vedenpoistosta, virheellisestä 

asennuksesta, väärinkäytöstä tai puutteellisesta 

hoidosta. 

• Trademax ei kata kustannuksia huollon arviosta 

tai huollosta, jonka suorittaa ulkopuolinen 

huoltohenkilö, jota Trademaxin huolto-osasto 

ei ole etukäteen hyväksynyt. 

• Trademax pitää itsellään oikeuden lähettää 

huollosta aiheutuva lasku asiakkaalle, jos 

huollon tarve on aiheutunut virheellisestä 

asennuksesta, väärinkäytöstä tai puutteellisesta 

hoidosta. 

• Reklamaatio-oikeus ei kata vikoja, jotka on 

aiheutettu virheellisellä asennuksella, 

väärinkäytöllä, virheellisellä tai puutteellisella 

hoidolla tai vahingonteolla. 

• Tarkista kaikki porealtaan toiminnot 

välittömästi asennuksen jälkeen, jotta huomaat 

mahdolliset viat viipymättä. Vioista tulee 

ilmoittaa jälleenmyyjälle heti niiden 

havaitsemisen jälkeen. 
 

 

 

HUOM! Mikäli vika ilmenee tai poreallas sammuu kylmällä ilmalla (pakkasella), on ostajan vastuulla 

huolehtia siitä, että poreallas ei pääse jäätymään. Käytä pakkasvahtia altaassa tai konetilassa. 

Vaihtoehtoisesti tyhjennä poreallas kokonaan vedestä ja irrota pumput niin, että kaikki vesi pääsee 

vuotamaan ulos, jotta jäätymisvaurioilta vältytään. Ota sitten yhteyttä jälleenmyyjään.
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8. Takuu 
 

Trademax antaa takuun porealtaan osille 

seuraavasti: 

- 3 vuotta rungolle/kehykselle 

- 2 vuotta akryylille (vuoto & halkeamat) 

- 2 vuotta Balboa-ohjausyksikölle 

- 1 vuosi muille osille 

Muihin osiin kuuluvat muun muassa pumput, 

putket, letkut, venttiilit, suihkusuuttimet, 

valaistus, näyttö, otsonipuhdistin, viemäri, 

suodatinkotelo ja sivupaneelit.  

Takuu on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. 

Takuu raukeaa, jos poreallas myydään edelleen. 

HUOM! Trademax ei anna takuuta 

niskatyynyille, lämpökannelle (sis. soljet, hihat 

ja lukot) ja suodattimelle. Nämä osat ovat 

kuluvia. Jotta ne kestäisivät käytössä 

mahdollisimman kauan, seuraa tässä 

käyttöohjeessa annettuja ohjeita. 

 
 
 
 
Tämä takuu raukeaa, jos tapahtuu jokin 
seuraavista: 

• Allas tai sen osat vaurioituvat virheellisen 
käytön takia. 

• Virheellinen kemikaalien käyttö sekä 
vääränlainen veden tasapaino, kuten pH, 
kovuus, emäksisyys tai luvattomat 
puhdistusaineet. 

• Virheellinen asennus tai korjaus, jonka on 
tehnyt muu kuin Trademaxin hyväksymä 
korjaaja. 

• Porealtaan virheellinen käsittely toimituksen 
jälkeen. 

• Altaan käyttö määritellyn virran 
jännitevaatimuksen ulkopuolella (230 V +/- 10 
%) 

• Altaan käyttö vesilämpötilan ollessa annetun 
lämpötila-alueen (10° C - 40° C) ulkopuolella. 

• Jännitepiikki, salamanisku tai sähkökatkos. 

• Poreallas on alttiina tuholaisille. 

• Jäätymisvaurio. 

 
 
 

 

 

 

 

9. Vastuuvapautus 
 

• Joidenkin maiden lainsäädännön mukaisesti 

altaan omistajan on rakennettava aita altaan 

ympärille lasten hukkumisen välttämiseksi. Ota 

selvää kansallisista säännöistä, ohjeista ja 

vaatimuksista. 

• Trademax ei ole vastuussa, jos asennuksessa ei 

noudateta kansallisia sääntöjä, ohjeita ja 

määräyksiä. Takuu ei ole tällaisissa tapauksissa 

voimassa. 
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10. Usein kysytyt kysymykset 
 

Kuinka valmistaudun toimitukseen? 

Poreallas tulee sijoittaa tasaiselle ja kantavalle 

alustalle. Pehmeää alustaa, kuten nurmikkoa, ei 

suositella. Lue lisää sijoittamispaikasta ohjeen 

luvusta 2. Porealtaissamme on joko 1-, 2- tai 3-

vaiheliitäntä. Varmista, mikä liitäntä altaassasi on 

(tieto löytyy verkkosivulta) ja ota yhteyttä 

sähköasentajaan mahdollisia valmisteluja varten.  

Miten toimitus tapahtuu? 

Porealtaan koosta ja painosta riippuen osa 

altaista toimitetaan nosturiautolla ja osa 

tavallisella kuorma-autolla. Toimitus tapahtuu 

tontin rajalle. Jos haluat porealtaan jonnekin 

toiseen paikkaan, tulee sinun sopia siitä 

(tiedustella sen mahdollisuutta) erikseen. 

Porealtaan kuljettaminen haluttuun paikkaan on 

ostajan vastuulla. 

Olen vastaanottanut porealtaan – mitä 

seuraavaksi? 

Ennen sinulle lähettämistä poreallas on testattu 

tehtaalla perusteellisesti. Altaan alapuolelle on 

saattanut tässä yhteydessä syntyä pieniä 

naarmuja tai reikiä, mikä on täysin normaalia eikä 

vaikuta altaan käyttöön. Testaamisen jäljiltä 

järjestelmässä saattaa olla vettä. Puhdista allas 

perusteellisesti ennen käyttöä. Kun allas on 

halutulla paikalla, ole yhteydessä 

sähköasentajaan, joka tekee asennuksen. 

Mitä varusteita tarvitsen käytön aloittamiseen? 

Kaikkiin porealtaisiin kuuluu suodatin ja 

lämpökansi. Näiden lisäksi tarvitset testiliuskoja 

pH:lle ja desinfiointikemikaaleille. Suosittelemme 

ylimääräisen suodattimen hankkimista, jotta 

suodattimen voi vaihtaa puhdistuksen 

yhteydessä. 

Mitä desinfiointikemikaaleja pitäisi käyttää? 

Suosittelemme käyttämään porealtaisiin 

tarkoitettua klooria. Kloori on yleisin ja tehokkain 

aine. Jos kloori aiheuttaa allergiaa, voi altaassa 

käyttää bromia tai aktiivihappea. On tärkeä ostaa 

nimenomaan porealtaille tarkoitettuja aineita, 

sillä ne eroavat esim. uima-altaille tarkoitetuista 

aineista. 

Kuinka annostelen kemikaaleja? 

Kloorirakeet ja pikaklooritabletit laitetaan 

suoraan altaaseen. Viikoittain lisättävät 

klooritabletit laitetaan erilliseen annostelijaan. 

Noudata pakkauksen annostusohjeita. Lue lisää 

vedenkäsittelystä luvusta 5. 

Kuinka usein vesiarvoja pitää testata? 

Suosittelemme testaamista päivittäin varsinkin, 

jos allasta käytetään säännöllisesti. Mitä 

useammin testaus tapahtuu, sitä helpompi arvot 

on pitää oikeina. 

Pitääkö minun peseytyä ennen altaaseen 

menoa? 

Kyllä, ja huuhtele myös uima-asut kunnolla. 

Kuinka usein suodatin pitää vaihtaa ja 

puhdistaa? 

Suosittelemme, että huuhtelet suodattimen 

kerran viikossa. Tarkempi puhdistaminen on 

syytä tehdä kerran kuukaudessa. Suodattimen 

puhdistusväli riippuu suuresti altaan 

käyttöasteesta. Suosittelemme suodattimen 

vaihtoa altaan puhdistuksen yhteydessä. 

Kuinka usein altaan vesi tulee vaihtaa? 

Vedenvaihdon tarve riippuu samalla tavalla 

altaan käyttöasteesta kuin suodattimen 

puhdistuskin. Vaihda vesi 4–5 kertaa vuodessa. 

Jos lapset käyttävät allasta, on vesi hyvä vaihtaa 

useammin.  

Mitä otsonipuhdistus tarkoittaa? 

OTSONI on luonnonkaasu, jota muodostuu UV-

säteilyn vaikuttaessa happeen. OTSONI auttaa 

hajottamaan bakteereja ja epäpuhtauksia. 

Porealtaassa on UV-valo, joka valaisee osan 

kiertovesipumpusta tulevasta vedestä. 

Otsonipuhdistin auttaa pitämään vettä puhtaana, 

mutta sen lisäksi on käytettävä kemikaaleja. 

Otsonigeneraattori on vaihdettava noin 2–5 

vuoden välein. 
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Miten kauan veden lämpiäminen kestää? 

Altaan vesi lämpiää noin asteen tunnissa. 

Voiko altaan upottaa? 

Kyllä se on mahdollista, mutta asennettaessa 

allasta esim. terassin sisään, pitää varmistaa 

pääsy altaan teknisiin osiin kaikista suunnista 

esim. terassiin tehtävien huoltoluukkujen kautta.  

Olen kuukauden poissa kotoa, joten pitäisikö 

altaasta sammuttaa virta? 

Suosittelemme, ettet katkaise altaasta virtaa. Jos 

olet pitkään poissa, aseta poreallas Sleep-tilaan, 

jolloin lämpötila laskee 10 astetta asetettua 

alhaisemmaksi. Tätä ei tosin suositella 

käytettäväksi talvella.  

Kuinka paljon porealtaan käyttö maksaa? 

Kulutus on keskimäärin noin 300–600 kWh 

kuukaudessa. Käyttöhinta riippuu tietysti paljon 

sähkön hinnasta ja siitä, millaisessa ilmastossa 

poreallas sijaitsee. Normaalisti käyttö on 

kalliimpaa talvella kuin kesällä.  

Miten voin tehdä altaasta 

energiatehokkaamman? 

Poreallas on eristetty, jotta se pitäisi lämmön   

mahdollisimman hyvin. Allas vie eniten energiaa 

lämmetessään. Siksi onkin suositeltua pitää 

lämpötila koko ajan haluttuna tai vain muutaman 

asteen sen alapuolella. Lämpötilan jyrkkä 

laskeminen kylvyn jälkeen ja nostaminen taas 

ennen seuraavaa kylpyä, ei säästä energiaa.  

Voiko järjestelmä jäätyä? Miten toimin jos 

talvella tulee sähkökatkos? 

Jos sähköt katkeavat tai lämmitin lakkaa 

toimimasta talvella, voi järjestelmä jäätyä. 

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, etteivät putket 

pääse jäätymään. Takuu ei koske mahdollisia 

jäätymisvaurioita. Näiden vaurioiden 

välttämiseksi kannattaa hankkia pakkasvahti. Ota 

yhteyttä jälleenmyyjään, jos poreallas lakkaa 

lämmittämästä tai vikavirtasuoja laukeaa useita 

kertoja. 

Miksi poreallas kuulostaa siltä, että sitä 

käytetään, vaikkei kukaan kylve siinä? 

Porealtaassa on kiertovesipumppu, joka käy lähes 

koko ajan. Näin vesi kiertää ja lämpö pysyy yllä. 

Suodatusjakson aikana allas pitää enemmän 

ääntä, sillä silloin myös hierontapumput lähtevät 

käyntiin. 

Voinko tyhjentää altaan ja sammuttaa virran? 

Suosittelemme, että poreallas on käynnissä koko 

ajan. Jos haluat silti tyhjentää altaan, on tärkeää, 

että kaikki vesi tyhjennetään pois. Sulje kaikki 

suuttimet ja venttiilit. Imuroi letkut tyhjiksi 

märkäimurilla tai puhalla ne tyhjiksi paineilmalla, 

jotta kaikki vesi poistuu järjestelmästä. Letkuissa 

ja pumpuissa voi olla jopa 20 litraa vettä. Löysää 

pumppuihin ja lämmittimeen menevien putkien 

liittimet, jotta kaikki vesi poistuu. Takuu ei kata 

jäätymisvaurioita. 

Kuinka lämmintä veden pitäisi olla? 

Veden lämpötila ei olla yli 40° C. 

Suosituslämpötila on 32–38° C, mutta lasten 

kylpiessä lämpötilaa on hyvä laskea. Raskaana 

olevien ja sydän- ja verisuonitauteja sairastavien 

henkilöiden tulee olla yhteydessä lääkäriin ennen 

porealtaassa kylpemistä. 

Mistä saan varaosia? 

Balboan ja LX:n osia löytyy useista paikoista. Ota 

yhteyttä jälleenmyyjään, jos tarvitset apua. 

Porealtaaseen sopivia osia, kuten suihkusuuttimia 

ja vesiputouksia, saa useimmissa tapauksissa 

myös jälleenmyyjältä. 

Minne vesi pitää tyhjentää? 

Voit tyhjentää veden hulevesikaivoon, metsään 

tai nurmikolle. Porealtaan veden kemikaalitasoilla 

ei ole pitkäaikaista vaikutusta luontoon, mutta 

vettä ei saa tyhjentää luontoon heti kemikaalien 

lisäämisen jälkeen. Odota vähintään kolme päivää 

kemikaalien lisäämiseen jälkeen ennen kuin 

tyhjennät altaan.
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