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1. RAKENTAMISVALMIUS            

 

Ennen kuin asennat kylpyammeen POLYSAN-porejärjestelmällä, kylpyhuoneesi on oltava valmis. On siis 
välttämätöntä, että laatoitus, lattia ja kaikki liitännät (vesi-, viemäri- ja virtaliitännät) on asennettu niiden ohjeiden 
mukaisesti. 

1.1  Rakennustyöt: Laatoituksen on oltava täysin viimeistelty ja ammeen takana olevasta tilasta on oltava 
viimeistelty vähintään 100 mm ammeen yläreunan alapuolella. Jos aiot asentaa kylpyammeen nurkkaan, seinien on 
oltava mahdollisimman tarkasti suorassa kulmassa. Lattian on oltava mahdollisimman tasainen. 

1.2  Vesiliitäntä: Vesiliitännän asennuksen on oltava sisätiloissa tapahtuvan vedenjakelun ja viemäröinnin 
standardien mukainen. Tämä yhteys riippuu vesityypistä ja sen on noudatettava täysin käytetyn porejärjestelmän 
tyyppiä (katso kuva 3). 

a) Veden ulostuloaukot on johdettava 2x G1 / 2 "(2x G ½’ sisäkierteellä) läpi 
b) Ennen kuin integroidulla Streamclean-huuhtelulla varustettu poreallas asennetaan, on asennettava kylmän 
paineistetun veden syöttö kylpyammeen alla olevaan asennustilaan (olemassa olevaan vesiputkeen), joka päätetään 
varoventtiilillä 1/2 "x 3/4. Asennuksen aikana tämä venttiili liitetään vakiopaineletkuun (ei sisälly toimitukseen) 
yhdessä Streamclean-järjestelmän sähköventtiilin kanssa. 

TÄRKEÄÄ: 
KYLMÄN VEDEN ON TÄYTETTÄVÄ VOIMASSA OLEVA NORMI JUOMAVEDELLE JA LÄMPIMÄN VEDEN ON TÄYTETTÄVÄ VOIMASSA 
OLEVA NORMI KÄYTTÖVEDELLE. SIKSI SUOSITTELEMME, ETTÄ SUORITAT VESIANALYYSIN ENNEN KYLPYAMMEEN ASENTAMISTA, 
VÄLTTÄÄKSESI MAHDOLLISET VAHINGOT POREAMMEELLE (ESIM. VESIKIVEN KORKEA MÄÄRÄ). HAITALLISELLE VEDELLE 
VOIDAAN ASENTAA VEDENKÄSITTELYSUODATIN. 

1.3  Tyhjennys: Tyhjennysliitäntä on tehtävä kuvan 3 mukaisesti putkella, jonka halkaisija on 40 mm ja 
vähimmäispituus 150 mm, 250-350 mm:n etäisyydellä ammeen viemäristä. 

1.4  Virtalähde: Kaikkien sähköasennusten, muihin ympäröiviin järjestelmiin liittämisen ja ohjauksen tulee 
noudattaa voimassa olevia sähköä koskevia turvallisuus- ja paikallisia määräyksiä sekä voimassa olevia standardeja. 
Tulokaapelin ja suojajohtimen asennusasento on kuvattu kuvassa 1. 

Siirrettävä syöttökaapeli on suojattava itsenäisesti ja varustettava katkaisimella, jonka herkkyys on 30 mA. Cu-suojajohtimen 
(kelta-vihreä) poikkileikkauksen on oltava vähintään 4mm², molempien kaapeleiden pituuden on oltava vähintään 1,5 m, ja 
nämä kaapelit on päätettävä vesitiiviillä holkeilla, joiden kansi on vähintään IP67. 

Poreammeen sähköasennuksen ja sen huollon ja korjaukset saa suorittaa vain ammattilainen. Poreammeen 
asennuksesta on myös laadittava tarkastusraportti. 

1.5  Ilmansyöttö: Kun kyseessä on kylpyamme, jossa on tuuletin, on lattian ammeen alla oltava täysin puhdas. 
Jos tämä ehto ei täyty, kylpyammeen alla oleva lika voi vahingoittaa kompressoria imuprosessin takia. Ilmansyöttö 
on varmistettava (optimaalisen toiminnan varmistamiseksi vähintään 20 cm²:n pinta-alalla), ja tämä ilmansäleikön 
aukkona (muuratun ammeen tapauksessa) tai liitoksena (porealtaan yhdistelmänä verhouslevyllä). Kylpyammeen 
alle jäävää tilaa ei saa hermeettisesti muurata, jotta ilman aggregaatit eivät vahingoitu. 

 

2. ASSENUSOHJEET            

Ennen asennusta koko järjestelmä on tarkistettava, jotta kuljetuksen tai kylpyammeen käsittelyn aikana 
mahdollisesti syntyneet pienet vuodot voidaan poistaa. Ilman tätä takuuseen ei voida vedota. Jos ammeessa mikä 
tahansa vaurio, älä asenna poreammetta ja ilmoita siitä myyjällesi. 

2.1  Verhouslevyllisen poreammeen asennus 
Asennus näytetty kuvassa 1. 

2.2  Muuratun poreammeen asennus 

a. Muuratuissa poreammeissa kaikki rakennustyöt, kuten kaakelointi seinien ja lattian ympärille, on suoritettava 
rakentamisvalmiuden mukaan. (Vaakasuora laatoitus porealtaan ympärille kohdan 1.1 mukaisesti on myös 
viimeisteltävä. Poreamme on ympäröitävä siten, että ammeen ja seinän välinen rako on vähintään 50 mm ja että sen 
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sisäreuna peittää ammeen ääriviivaa enintään 10 mm. Seinän korkeus riippuu kehykseen jo asennetusta 
porealtaasta. 

Suosittelemme laatoittamista vasta porealtaan toimittamisen ja asentamisen jälkeen! 

b. Viemäriputken liittämiseksi on asennettava asennusaukko etu- tai sivulaatoitukseen tai jätettävä asennusaukko, 
joka voidaan myöhemmin peittää sopivalla laatoituspaneelilla (esim. levyyn liimatut laatat, jotka sitten liimataan 
seinään ja reunoihin silikonisementillä). Toisen asennusluukun tai toisen asennusaukon on oltava mitoiltaan 
vähintään 400 x 400 mm, ja se on tehtävä elektroniikan ja virtayksikön asennusalueelle, jotta porejärjestelmän 
huolto voidaan suorittaa helposti. 

Laitteiden asianmukaista kunnossapitoa varten kylpyammeen käyttöönoton jälkeen on aina oltava esteetön pääsy 
pumppuun, kompressoriin, sähkökeskukseen ja hallintalaitteisiin! 

Tuulettimella varustettujen kylpyammeiden yhteydessä on varmistettava asianmukainen ilmansyöttö, joka voidaan 
peittää säleiköllä (katso rakennusvalmius - kohta 2.5.) 

Ammeen muuria luodessa on varmistettava, että poreallas voidaan irrottaa mahdollisia korjauksia varten. 
Viemäriaukko tulee suunnitella joustavalla liitännällä, jotta kylpyamme voidaan irrottaa. Kylpyamme on sijoitettava 
muurausseinään ylhäältäpäin ja sinetöitävä seinään silikonikitillä. 

Jos kylpyamme on vaaka-asennossa, kiinnitä se seinään seinätelineillä. Seinäkiinnikettä ei saa käyttää porealtaan 
tukemiseen pystysuunnassa. Kylpyammeen vakauttamista varten siinä on jalallinen tukirakenne tai jaloilla 
vahvistettu kylpyammeen pohja. 

SUOSITUS: 
Ennen poreammeen asentamista, suosittelemme asentamaan ammeen yläpuoleelle tulevat kylpyhuonetarvikkeet. 
Valitse  tarvikkeita, jotka eivät ole painavia ja joissa ei ole raskaita osia. Näiden raskaiden osien putoaminen 
vahingossa ammeeseen voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita ammeeseen. 

 

2.3. Vesihuollon ja viemäröinnin rakentamisvalmius 

Seinään asennettava hana 

Jos käytetään seinään asennettavaa vesihanaa, on tarpeen asentaa kylmä ja lämmin vesi yhtä kauas noin 100 mm 
korkeudelle ammeen yläreunasta, jolloin etäisyys hanaan on sama (normaalisti 150 mm). Suositeltava sijoitus on 
kuvattu kylpyammetyypin teknisessä luettelossa. 

Vesihana ammeessa, tyhjennysliittimellä 

Katso rakennusvalmius – kuva 3. 

Desinfiointiaineella huuhtelu 

Katso rakennusvalmius – kohta 2.2 

Huuhtelu desinfiointiaineella Stream Clean -letkulinjassa automaattisella tuloaukolla 

Asennus on sama kuin asennus kohdassa ” Vesihana ammeessa, tyhjennysliittimellä”. 

Tyhjennysviemäri 

Viemäriaukko tulee suunnitella joustavalla liitännällä, jotta kylpyamme voidaan irrottaa. 

 

3. MUITA OHJEITA            

Järjestelmän osien järjestystä ei saa muuttaa eikä järjestelmää saa peukaloida. Sähköjärjestelmän huoltotöiden 
suorittaminen on ehdottomasti kielletty, kun järjestelmässä on jännitettä tai kun ammeessa on vettä. 
 
On kiellettyä puuttua millään tavalla vesihierontajärjestelmään tai siirtää tai lisätä järjestelmään komponentteja. 
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Kaikki luvattomat toimet järjestelmässä aiheuttavat takuun välittömän päättymisen ja kaikki vastuu terveydelle tai 
omaisuudelle aiheutuneista vahingoista on käyttäjän puolella. 
 
Jos poreammetta ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme, että porejärjestelmä käsitellään POLYSAN-
desinfiointiaineella. 
 
Kun käytät poreammetta (riippumatta siitä, onko kyseessä vesi-, ilma- tai yhdistelmäjärjestelmä), älä käytä 
kylpyaineita, jotka aiheuttavat vaahtoa tai kylpysuoloja. Tällaiset aineet voivat heikentää pumpun toimintaa tai 
vahingoittaa sitä vakavasti. 
 
Lapset ja vammaiset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvojan läsnä ollessa. 

Älä käytä porejärjestelmän letkua kahvana, kun siirrät kylpyammetta, muuten saatat vahingoittaa ammetta. Siirrä kylpyamme 
aina tukirakenteen avulla. 
 
Poista suojamuovi ammeesta vasta kun poreamme on asennettu kokonaisuudessaan. 

 

Kuva 1 Ammeen asennus 
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Kuva 2: Sähköasennuksen kaavio 

 

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3:  Mediayhteydet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vesihuolto 
2. Tyhjennys 
3. Sähkö  - liikkuva johto, , L=2m + suojakaapeli poikkileikkausella väh. 4 mm2, L=2m 
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● ● ● 

TURBO AIR 

● ● ● 

 

● ● ● 

KOMBI  LUX 

● ● ● 

 

● ● ● 

KOMBI 

● ● ● 

 

4.   POREJÄRJESTELMÄT           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRO 

HYDRO-porejärjestelmä perustuu vedenkiertoon. Kehoa hierotaan vedellä, johon on sekoitettu ilmaa. Vesi virtaa 
kylpyammeen sivuille sijoitetuista suuttimista. Varustus: MICRO SLIM -suuttimet 8 + 4 + 2 kpl (8 kpl sivuilla, 4 + 4 
takasuutinta, 2 jalkasuutinta), 5 mahdollista ohjainta.  

HYDRO LUX 

HYDRO LUX - porejärjestelmässä on 22 kappaletta NANO-suutinta HYDRO-järjestelmän 4:n MICRO SLIM -suuttimen 
sijaan. Varustus: Suuttimet MICRO SLIM 8 + 2 kpl (8 kpl sivuilla, 2 jalkasuihkua) ja 22 kpl NANO (takasuuttimet) tai 
symmetrisiin kylpyammeisiin MICRO SLIM 8 kpl sivuilla ja 22 kpl NANO (takasuuttimet), 5 mahdollista ohjainta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURBO AIR 

TURBOAIR-ilmahierontajärjestelmä hieroo kehoa esilämmitetyn paineilman avulla, joka virtaa ulos kylpyammeen 
pohjassa olevista pienistä aukoista. Varustus: 30-50 ilmakanavaa, 5 mahdollista ohjainta. 

KOMBI 

KOMBI-vesi- ja ilmahierontajärjestelmässä hyödynnetään HYDRO- ja TURBOAIR-järjestelmien etuja. Varustus: 
Suuttimet MICRO SLIM 8 + 2 kpl (8 kpl sivuilla, 2 jalkasuihkua) ja 22 kpl NANO (takasuuttimet) tai symmetrisiin 
kylpyammeisiin MICRO SLIM 8 kpl sivuilla ja 22 kpl NANO (takasuuttimet), 30-50 ilmakanavaa, 5 mahdollista ohjainta. 

● ● ● 

HYDRO 

● ● ● 

 

● ● ● 

HYDRO LUX 

● ● ● 
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KOMBI LUX 

KOMBI LUX -vesi- ja ilmahierontajärjestelmässä hyödynnetään HYDRO LUX - ja TURBOAIR-järjestelmien etuja. 
Varustus: Suuttimet MICRO SLIM 8 + 2 kpl (8 kpl sivuilla, 2 jalkasuihkua) ja 22 kpl NANO (takasuuttimet) tai 
symmetrisiin kylpyammeisiin MICRO SLIM 8 kpl sivuilla ja 22 kpl NANO (takasuuttimet), 30 - 50 ilmakanavaa, 5 
mahdollista ohjainta. 

 

 

4.1. Ohjaintyypit                                                                                                                                                                 . 

 

Tyyppi P – Rengas 

Perusvarustus yksinkertaisella, täysin toimivalla ohjauksella.  
Tämä rengasjärjestelmä on varustettu imuilman mekaanisella  
säätimellä, jolla voidaan säätää vesihieronnan voimakkuutta. 

 

 

Ohjauksen ja toiminnon kuvaus:  

 
Rengaspainikkeet 
 

Painamalla rengaspainiketta vesihieronta aktivoituu. Painamalla rengaspainiketta uudelleen vesihieronta sammuu. 

 

Huomautus: Käytä vesihieronnan käynnistyspainiketta vain silloin kun poreallasjärjestelmän yläsuihkut ovat n. 5 cm 
veden alla. Muuten pumppu voi vaurioitua! 

 

Tyyppi A – Elektroninen                                                                                                                                                                 . 

 

 

 

 

 

 

 

Keskiluokan laitteet sisältävät elektronisen säätimen ilmahieronnan voimakkuuden elektroniseen säätöön, imuilman 
mekaanisen säätimen vesihieronnan voimakkuuden säätämiseen sekä ilman ja vesihieronnan sykkeen säätämiseen. 

 

Ohjauksen kuvaus: 

Tätä ohjausta ohjataan 7 painikkeella. Viidellä näistä painikkeista LED-valot osoittavat, että toiminto on kytketty 
päälle. Joillakin painikkeilla on kaksoistoiminto mikä riippuu siitä, onko ammeessa vettä vai ei. Painikkeiden vieressä 
olevat LED-valot ilmoittavat (vilkkumalla), että kyseinen toiminto on tällä hetkellä käytettävissä. 

 

 

HYDRO, HYRDO LUX, TURBOAIR KOMBI, KOMBI LUX 
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Ohjaimen yksittäisten painikkeiden toiminnan kuvaus 
Toimintakuvaus (painikkeen painamisen jälkeen) 
 
Symboli Vedellä täytetty amme Amme ilman vettä 

 Valaistus halogeeni/LED (Viileä valo) 
(Ei ole osa Whirlpool LINE –perusversiota - voi tilata jälkeenpäin) 

 

1. Painallus - Valaistuksen käynnistys 
2. Painallus – Valaistuksen sammutus 
 
Väriterapia 
(Ei ole osa Whirlpool LINE -perusversiota 
- voi tilata jälkeenpäin) 
1. Ensimmäinen painallus aktivoi värinvalintatilan. 
2. pysäyttää valinnan sillä hetkellä valaistuun väriin 
3. Valaistuksen sammutus 
 

Voit siirtyä viimeksi valittuun väriin 
suoraan painamalla painiketta pitkään. 

 
 
 
 
 
 

 
Halogeenilamppua ja viileää valoa ei voi käynnistää,  
väriterapian voi käynnistää. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ei voi käynnistää. 

StreamClean - huuhtelu - vain HYDRO, HYDRO LUX, KOMBI ja KOMBI LUX - 

järjestelmille, ei ole osa perusjärjestelmiä - voi tilata jälkeenpäin) 
 

Painalluksella ja vahvistukseksi uudella painalluksella 3 sekunnin 
kuluessa ensimmäisestä painalluksesta desinfiointijärjestelmä 
aktivoidaan huuhtelemaan letkujakaumat. Ohjelma voidaan kytkeä 
pois päältä milloin tahansa painamalla painiketta. Jos 
desinfiointiaine on jo pumpattu pois, seuraa lyhyt vesihuuhtelu. 
 
Sykli painikkeen pitkän painamisen jälkeen 

1. Desinfiointiainepumppu käynnistyy 30 sekunniksi 
2. Kun desinfiointipumppu on ollut käynnissä 5 sekuntia, 

paineistettu vesiventtiili kytkeytyy 25 sekunniksi ja koko 
järjestelmä läpihuuhdellaan veden ja desinfiointiaineen 
seoksella. 

3. Paineistettu vesi ja desinfiointipumppu kytkeytyvät pois 
päältä; vettä kulkee suuttimista vapaasti kylpyammeeseen 
ja desinfiointiaine vaikuttaa 65 sekunnin ajan. 

4. Paineistettu vesi kytkeytyy 40 sekunnin ajaksi ja huuhtelee 
järjestelmän kunnolla puhtaalla vedellä. Paineistettu vesi 
sammuu; Vesi virtaa suuttimista vapaasti 
kylpyammeeseen 60 sekunnin ajan. 

5. Vain HYDRO, HYDRO LUX, KOMBI ja KOMBI LUX - 
järjestelmissä: Kuivauskytkimet (kompressorit) 
käynnistyvät 60 sekunnin ajaksi; koko järjestelmä 
kuivataan ja on valmis käytettäväksi. 

Jos desinfiointiainetta on vähän tai ei lainkaan, painikkeen 
punainen LED-valo vilkkuu, kun vesihieronta on kytketty päälle 
ja ohjelma alkaa ilman desinfiointia. Desinfiointiaineen 
täyttämisen jälkeen, käytä suppiloa ammeen reunalla.  
Desinfiointiaine on tarkoitettu vesikiven ja kaatuneiden 
epäpuhtauksien poistamiseen. 
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Toimintakuvaus (painikkeen painamisen jälkeen) 

 

Symboli Vedellä täytetty amme Amme ilman vettä 

 Veden lämmitys 
1. Painallus – Lämmityksen käynnistys 

(Lämmitys toimii vain, kun vesihieronta 
kytketään päälle samanaikaisesti) 

2. Painallus – Lämmityksen sammutus 

 

 Vesihieronta 
1. Painallus – Vesihieronnan käynnistys 
2. Painallus - Vesihieronnan intervallien 

käynnistys 
3. Painallus – Vesihieronnan sammutus 

Kylpyammeen täyttäminen vedellä 
Vain HYDRO, HYDRO LUX, KOMBI ja KOMBI LUX – 
järjestelmille, ei ole osa perusjärjestelmiä - voi tilata 
jälkeenpäin) 
 
Aktivoi kylpyammeen automaattisen vedentäytön siinä 
lämpötilassa, joka on asetettu termostaattihanalle ja 
tasoanturin korkeudelle (suunnilleen turvarajan alareunalle). 
Ylivuodon estämiseksi enimmäistäyttöajaksi on asetettu 10 
minuuttia. Jos sinun on täytettävä jo täynnä olevaa 
kylpyammetta, käytä vesihanaa tai käsisuihkua. 

 Airpool (ilmahieronta) 
1. Painallus – ilmahieronnan käynnistys 
2. Painallus - Ilmahieronnan intervallien 

käynnistys 
3. Painallus – Ilmahieronnan sammutus 

Kuivatus 
1. Painallus – 

 
Ilmahierontajärjestelmän kuivatustilan aktivointi 
kompressorin hitaalla käynnistyksellä. Kuivumisaika on 
asetettu 20 sekuntiin. 
Painikkeen toistuvalla painamisella kuivaus voidaan kytkeä 
pois päältä aikaisemmin. 
 

 Kompressorin tai pumpun pyörimisen 
säätäminen 
 
Ilmahieronnan voimakkuuden lisääminen 

 

 Kompressorin pyörimisen säätäminen 
 
Ilmahieronnan voimakkuuden laskeminen 
 

 

 

 

Huomautus Kylvyn enimmäiskesto on asetettu 20 minuuttiin, joka on suositeltu hieronnan enimmäiskesto. Sen jälkeen 
hieronta on aktivoitava uudelleen painamalla vastaavaa painiketta. 

Reset-soft Elektroniikkaohjaimen epätavallinen käyttäytyminen. Pidä + -näppäintä painettuna ja paina - -näppäintä, 
vapauta sitten molemmat näppäimet. Jos ohjaus vieläkin toimii epätavallisesti, koko kylpyamme on kytkettävä 
pois päältä ja kytkettävä uudelleen päälle jonkin ajan kuluttua. 

Reset-hard Reset-softin vikaantuminen elektroniikkkaohjaimen käyttäytyessä epätavallisesti. Katkaise virta koko 
kylpyammeesta ja kytke se uudelleen päälle jonkin ajan kuluttua. 
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Tyyppi B – digitaalinen                                                                                                                                                                       . 

Luksusluokassa kaikkia asennettuja laiteita on mahdollista ohjata elektronisesti,  
myös pumpun tehoa. Järjestelmä on varustettu näytöllä.  
Tämä näyttö osoittaa veden lämpötilan, hieronnan ajan,  
nykyisen ajan ja muita toimintoja.  

Toimintakuvaus (painikkeen painamisen jälkeen) 

Symboli Vedellä täytetty amme Amme ilman vettä 

 Valaistus halogeeni/LED (viileä valo) 
(Ei ole osa Whirlpool LINE -perusversiota 
- voi tilata jälkeenpäin) 
1. Painallus - Valaistuksen käynnistys 
2. Painallus – Valaistuksen sammutus 
 
Väriterapia 
(Ei ole osa Whirlpool LINE -perusversiota 
- voi tilata jälkeenpäin) 
1. Ensimmäinen painallus aktivoi 
värinvalintatilan. 
2. pysäyttää valinnan sillä hetkellä valaistuun 
väriin 
3. Valaistuksen sammutus 
 
Voit siirtyä viimeksi valittuun väriin 
suoraan painamalla painiketta pitkään. 
 
Jos molemmat valot on asennettu, 
halogeenilamppua ohjataan lyhyillä 
painalluksilla ja väriterapiaa pitkillä 
painalluksilla. Viimeksi valittua väriä ei voi 
käyttää suoraan. 

StreamClean-huuhtelu  
(vain MP ja MX - järjestelmille, ei ole osa perusjärjestelmiä - 
voi tilata jälkeenpäin) 
 
Painalluksella ja vahvistukseksi uudella painalluksella 3 
sekunnin kuluessa ensimmäisestä painalluksesta 
desinfiointijärjestelmä aktivoidaan huuhtelemaan 
letkujakaumat. Ohjelma voidaan kytkeä pois päältä milloin 
tahansa painamalla painiketta. Jos desinfiointiaine on jo 
pumpattu pois, seuraa lyhyt vesihuuhtelu. 
 
Sykli painikkeen pitkän painamisen jälkeen 

1. Desinfiointiainepumppu käynnistyy 30 sekunniksi 
2. Kun desinfiointipumppu on ollut käynnissä 5 sekuntia, 

paineistettu vesiventtiili kytkeytyy 25 sekunniksi ja 
koko järjestelmä läpihuuhdellaan veden ja 
desinfiointiaineen seoksella. 

3. Paineistettu vesi ja desinfiointipumppu kytkeytyvät 
pois päältä; vettä kulkee suuttimista vapaasti 
kylpyammeeseen ja desinfiointiaine vaikuttaa 65 
sekunnin ajan. 

4. Paineistettu vesi kytkeytyy 40 sekunnin ajaksi ja 
huuhtelee järjestelmän kunnolla puhtaalla vedellä.  

5. Paineistettu vesi sammuu; Vesi virtaa suuttimista 
vapaasti kylpyammeeseen 60 sekunnin ajan. 

6. Vain HYDRO, HYDRO LUX, KOMBI ja KOMBI LUX - 
järjestelmissä: Kuivauskytkimet (kompressorit) 
käynnistyvät 60 sekunnin ajaksi; koko järjestelmä 
kuivataan ja on valmis käytettäväksi. 

Jos desinfiointiainetta on vähän tai ei lainkaan, painikkeen 
punainen LED-valo vilkkuu, kun vesihieronta on kytketty 
päälle ja ohjelma alkaa ilman desinfiointia. 
Desinfiointiaineen täyttämisen jälkeen, käytä suppiloa 
ammeen reunalla.  Desinfiointiaine on tarkoitettu 
vesikiven ja kaatuneiden epäpuhtauksien poistamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

DIGI B - HYDRO 

● ● ● 

 

● ● ● 

DIGI B - HYDRO LUX 

● ● ● 

 

● ● ● 

DIGI B - KOMBI, KOMBI LUX 

● ● ● 
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Toimintakuvaus (painikkeen painamisen jälkeen) 

Symboli Vedellä täytetty amme Amme ilman vettä 

 Veden lämmitys 
(Vain HYDRO, HYDRO LUX, KOMBI ja KOMBI LUX – 
järjestelmille, ei ole osa perusjärjestelmiä - voi 
tilata jälkeenpäin) 
 

1. Painallus – Lämmityksen käynnistys 
(Lämmitys toimii vain, kun vesihieronta 
kytketään päälle samanaikaisesti) 

2. Painallus – Lämmityksen sammutus 
 
Järjestelmän sammutuskeskus 
Pitkä painallus - kytkee kaikki käynnistetyt 
toiminnot pois päältä samanaikaisesti. 

Termostaatin lämpötilan säätö 
(Vain HYDRO, HYDRO LUX, KOMBI ja KOMBI LUX – 
järjestelmille, ei ole osa perusjärjestelmiä - voi tilata 
jälkeenpäin) 
 
Pitkä painallus - Asetetun lämpötilan muuttamistila 
(asetusarvo vilkkuu), lämpötilaa voidaan muuttaa painikkeilla 
+ ja -. Valinta vahvistetaan painamalla painiketta kahdesti. 
Asetettu lähtötaso on 36°C. 
 
Järjestelmän sammutuskeskus 
Pitkä painallus - kytkee kaikki käynnistetyt toiminnot pois 
päältä samanaikaisesti. 
 

 Vesihieronta 
1. Painallus – Vesihieronnan käynnistys 
2. Painallus - Vesihieronnan intervallien 

käynnistys 
3. Painallus – Vesihieronnan sammutus 

 
Pitkä painallus (kun hierontaa ei ole kytketty 
päälle) – hieronnan pituuden valitsin (näyttää 5 
min) 
+ Ajan pidentäminen vaiheissa 5, 10, 15, 20 ja 
taas 5 
- Ajan lyhentäminen vaiheissa alk. 1 min. 

Kylpyammeen täyttäminen vedellä 
Vain HYDRO, HYDRO LUX, KOMBI ja KOMBI LUX – 
järjestelmille, ei ole osa perusjärjestelmiä - voi tilata 
jälkeenpäin) 
 
Aktivoi kylpyammeen automaattisen vedentäytön siinä 
lämpötilassa, joka on asetettu termostaattihanalle ja 
tasoanturin korkeudelle (suunnilleen turvarajan alareunalle). 
Ylivuodon estämiseksi enimmäistäyttöajaksi on asetettu 10 
minuuttia. Jos sinun on täytettävä jo täynnä olevaa 
kylpyammetta, käytä vesihanaa tai käsisuihkua. 

 Airpool (ilmahieronta) 
1. Painallus – ilmahieronnan käynnistys 
2. Painallus - Ilmahieronnan intervallien 

käynnistys 
3. Painallus – Ilmahieronnan sammutus 
 

Pitkä painallus (kun hierontaa ei ole kytketty 
päälle) – hieronnan pituuden valitsin (näyttää 5 
min) 
+ Ajan pidentäminen vaiheissa 5, 10, 15, 20 ja 
taas 5 
- Ajan lyhentäminen vaiheissa alk. 1 min. 

Kuivatus 
1. Painallus – 

 
Ilmahierontajärjestelmän kuivatustilan aktivointi 
kompressorin hitaalla käynnistyksellä. Kuivumisaika on 
asetettu 20 sekuntiin. 
Painikkeen toistuvalla painamisella kuivaus voidaan kytkeä 
pois päältä aikaisemmin. 
 

 Kompressorin tai pumpun pyörimisen 
säätäminen 
Vesi/ilmahieronnan voimakkuuden lisääminen. 
Kun vesi- ja myös ilmahieronta ovat käytössä 
yhtäaikaa, viimeksi käynnistetty toiminto on 
valittuna. 

Nykyisen ajan säätö 
 

1. Pitkä painallus (tunnit vilkkuvat) - vaaditun arvon 
asettaminen painikkeilla + ja -. 

2. Pitkä painallus – valitun arvon vahvistus 

 Kompressorin tai pumpun pyörimisen 
säätäminen 
Vesi/ilmahieronnan voimakkuuden 
vähentäminen. Kun vesi- ja myös ilmahieronta 
ovat käytössä yhtäaikaa, viimeksi käynnistetty 
toiminto on valittuna. 

Nykyisen ajan säätö 
 

1. Pitkä painallus (tunnit vilkkuvat) - vaaditun arvon 
asettaminen painikkeilla + ja -. 

2. Pitkä painallus – valitun arvon vahvistus 

 

Huomautus Kylvyn enimmäiskesto on asetettu 20 minuuttiin, joka on suositeltu hieronnan enimmäiskesto. Sen jälkeen hieronta on 
aktivoitava uudelleen painamalla vastaavaa painiketta. 

Reset-soft Elektroniikkaohjaimen epätavallinen käyttäytyminen. Pidä + -näppäintä painettuna ja paina - -näppäintä, vapauta sitten 
molemmat näppäimet. Jos ohjaus vieläkin toimii epätavallisesti, koko kylpyamme on kytkettävä pois päältä ja kytkettävä 
uudelleen päälle jonkin ajan kuluttua. 

Reset-hard Reset-softin vikaantuminen elektroniikkkaohjaimen käyttäytyessä epätavallisesti. Katkaise virta koko kylpyammeesta ja 
kytke se uudelleen päälle jonkin ajan kuluttua. 
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Näytön kuvaus 

Aktivoitu tila Vedellä täytetty amme Amme ilman vettä 

Kaikki toiminnot 
poissa päältä 

 Nykyinen aika + molemmat vilkkuvat pisteet 

Kaikki toiminnot 
poissa päältä 

Nykyinen aika + 1 vilkkuva piste  

Täyttö Ajanlasku täytön aloituksesta  

Kuivatus  Kuivatuksen intervallinen ajanlasku 20-0 s 

StreamClean 
desinfektiohuuhtelu 

 Näkyvissä on kirjain H (hygienia) ja syklin keston 
ajanlasku (4 min:10s-0s). 
 
Vilkkuva H-kirjain ilmoittaa desinfiointiaineen 
puuttumisesta (desinfiointiainetta on lisättävä 
desinfiointiainesäiliöön.) 

Käynnistetty 
hieronta 

Muuttuu 3 sekunnin kuluttua, reaaliaikaisen 
veden lämpötilan näyttö kylpyammeessa 
ensimmäisestä aktivoidusta toiminnosta 
lähtien. 

 

Lämmitys kytketty - 
ei lämmitä 

Ensimmäisen merkin alempi vaakasuora viiva 
syttyy, kun veden lämpötila näytetään. Jos 
veden lämpötila kylpyammeessa on korkeampi 
kuin asetettu lämpötila tai jos vesihierontaa ei 
ole kytketty päälle, lämmitys ei aktivoidu. 

 

Lämmitys kytketty - 
lämmittää 

Ensimmäisen merkin alempi vaakasuora viiva 
syttyy (kun veden lämpötila näytetään) 
samanaikaisesti ensimmäisen ja toisen merkin 
välisen pisteen kanssa. 

 

 

 

5. HOITO JA KUNNOSSAPITO           

 

RUTIINIHUOLTO 

Kylpuammeen puhdistamiseen suosittelemme akryylin- tai kotitalouspuhdistusaineita. Missään tapauksessa ei saa käyttää 
hankaavia puhdistusaineita tai puhdistusaineita, joilla on hiova vaikutus. Käytä kiillon säilyttämiseksi tavanomaisia akryylille 
tarkoitettuja hoitosettejä. 

 

 

TAHRAT 

Jos pinnalle jää säännöllisestä hoidosta huolimatta vaikeasti puhdistettavia tahroja, voit ensin yrittää poistaa tahroja 
alkoholilla. Älä käytä puhdistamiseen teräviä esineitä! - Käytä aina hienoja kylpysieniä tai peurannahkaa. Älä missään 
tapauksessa käytä teräsvillasieniä tai muita teräväpintaisia työkaluja. 

TÄRKEÄÄ - Älä koskaan käytä puhdistukseen asetonia, tolueenia, lakan ohenninta, kynsilakanpoistajaa ja muita orgaanisia 
liuottimia! Sopimaton puhdistusaine voi vahingoittaa akryylipintaa ja mitätöi takuun. 

 

SUUTTIMIEN JA PUTKIEN PUHDISTAMINEN 

Porejärjestelmän puhdistamiseen voit käyttää kaupallisesti saatavia kalkinpoistoaineita valmistajan suosittelemissa 
pitoisuuksissa. Käytä desinfiointiin POLYSAN-desinfiointiliuosta tai muita kaupallisesti saatavia desinfiointiaineita. 

Aktivoi järjestelmä noin 7 minuutiksi – laske lämmin vesi pois, ja korvaa kylmällä vedellä – aktivoi kierto noin 5 minuutiksi – 
laske taas vesi pois – puhdista amme ja kiillota se sitten tavalliseen tapaan.  
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6. ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISUT           

 

NAARMUT JA MUUT MEKAANISET VAHINGOT AMMEEN PINNALLA 

Kylpyammeen kuori on värjätty noin 2 mm:n syvyyteen, minkä vuoksi pinta voidaan hioa hiekkapaperilla, jonka raekoko on 
600-1200. Karkean pinnan tasoittamisen jälkeen hio se veden alla hienoimmalla hiekkapaperilla. Voit saavuttaa uuden 
kiillon kiillotusaineilla - (Cif, Mr. Proper jne.). 

 

VESIPUMPPU EI KÄYNNISTY 

Tarkista virtalähde. Siinä tapauksessa, että amme on varustettu vedenkorkeusmittarilla, tarkista vedenkorkeus ja lisää 
puuttuva vesi. 

 

HEIKKO VEDENPAINE POREJÄRJESTELMÄSSÄ 

Tarkista tyhjennys- ja porejärjestemän tiiviys. 
Tarkista onko imusiivilä likainen. 
Varmista, että vesihierontasuihkut eivät ole likaiset. 
Tarkista ilmansäätimen asetus. 

 

VUODOT JA MUUT ONGELMAT 

Jos takuuaikana ilmenee tällaisia ongelmia, ota yhteyttä edustajaamme tai myyjääsi. 

 

7. TAKUU              

Kylpyammeille, joissa on vesi-, ilma- tai yhdistelmäjärjestelmä myönnämme järjestelmälle 2 vuoden takuun ostopäivästä 
lähtien. Porejärjestelmille annettu takuu mitätöityy, jos kylpyammetta ja porejärjestelmää ei ole asennettu ja huollettu 
valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Takuuta ei voida myöntää, jos valtuutettu ammattilainen ei ole suorittanut 
sähköasennusta todennettavasti ja, jos kosteissa tiloissa ei ole noudatettu sähkölaitteita koskevia määräyksiä. 

Jokainen kylpyamme tarkastetaan valmistuksen jälkeen, tarkastetaan liimaliitosten, yksittäisten teknisten elementtien ja 
niiden modifikaatioiden toimivuus. Kylpyamme tarkistetaan kokonaisuutena. Tarkistetaan, onko siinä kaikki lisävarusteet, 
sitten se pakataan huolellisesti ja valmistellaan luovutettavaksi. On jokaisen asiakkaan edun mukaista tarkistaa tuotteiden 
täydellisyys ja toimivuus sekä tarkistaa pakkaus ja tuote vaurioiden varalta hyväksymisen yhteydessä. Valmistaja ei ole 
vastuussa kuljetuksen aikana aiheutuneista vahingoista. 
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