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OHJEET

OSA 1: Varotoimenpiteet
Varoitus: Poista tikkaat altaasta käytön jälkeen.
Varoitus: Tulvimisen vaara altaan rikkoutuessa.
Varoitus: Älä sukella altaaseen pää edellä.
Varoitus: Älä jätä lapsia vahtimatta altaan läheisyyteen.
Varoitus: Älä kävele uima‐altaan reunalla.
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OLET VASTUUSSA LAPSESI TURVALLISUUDESTA
ONNETTOMUUSRISKI ON SUURIN ALLE 5‐VUOTIAILLA
ONNETTOMUUKSIA EI TAPAHDU VAIN TOISILLE
VÄLTÄ MAHDOLLISIA VAARATILANTEITA
VAROITUS: HUOLTO‐OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAARATILANTEISIIN,
ETENKIN LASTEN KOHDALLA.
TURVALLISUUSOHJEITA
• Lue alla olevat ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
• Turvallisuuden vuoksi älä asenna allasta parvekkeelle tai terassille.
• Tärkeää: Sijoita allas viemärin läheisyyteen, jotta ympäristö ei tulvi mikäli allas sattuisi
hajoamaan. Jos altaan seinämä hajoaa, suuri vesimäärä saattaa aiheuttaa huomattavaa vahinkoa
ympäristölle ja jopa lähellä oleville ihmisille.
• Tämä allas on suunniteltu lapsille.
• Älä sukella altaaseen.
• Älä käytä allasta yöllä tai näkyvyyden ollessa huono.
• Älä käytä allasta alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
• Älä salli tappeluita tai rajuja leikkejä altaassa.
• Älä ui altaan ja tikkaiden välissä (riski juuttua kiinni).
• Älä anna lemmikin (koiran, kissan tms.) uida altaassa.
• Älä kosketa suodatinta, kun maaperä tai kehosi on märkä (sähköiskun vaara).
• Älä istu, makaa tai kävele altaan ylälaidalla.
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
Seuraa ja toimi:
– Vahdi lapsia koko ajan tarkkaan. Määrää joku vastuuseen turvallisuudesta, ja ole entistä
tarkkaavaisempi uima‐altaan ollessa täynnä ihmisiä.
– Uimataidottomilla tulee olla kellukkeet.
– Opeta lapsesi uimaan mahdollisimman nuorena.
– Kastele niskasi, käsivartesi ja jalkasi ennen veteen astumista.
– Opettele ensiapua voidaksesi auttaa lapsia hätätapauksessa.
– Kiellä hyppiminen ja sukeltaminen sekä juokseminen ja rajut leikit uima‐altaan läheisyydessä.
– Älä päästä uimataidottomia lapsia uima‐altaan läheisyyteen, paitsi jos heillä on kellukkeet ja
mukana on aikuinen.
– Älä jätä leluja vahtimattoman uima‐altaan sisälle tai läheisyyteen.
– Pidä vesi aina puhtaana ja käsiteltynä.
– Pidä vedenkäsittelytuotteet poissa lasten ulottuvilta.
Järjestä:
– Tietyt varusteet voivat auttaa turvallisen ympäristön luomisessa, mutta ne eivät voi koskaan
korvata aikuisen tarkkaavaista silmää.
– Suoja‐aita tai ‐seinä, jossa on lukollinen portti.
– Käsikäyttöinen tai automaattinen peite, joka on oikein kiinnitetty ja asennettu.
– Sähköinen laite, joka hälyttää jonkun tippuessa uima‐altaaseen.
– Puhelin lähellä uima‐allasta (langaton tai muu).
– Pelastusrengas ja tolppa altaan vieressä.

2

Vahingon sattuessa:
– Ota lapsi pois vedestä mahdollisimman nopeasti.
– Etsi apua välittömästi, ja seuraa saamiasi ohjeita.
– Vaihda uhrin ylle kuivat vaatteet (ja peitä hänet viltillä).
– Opettele hätänumerot ulkoa, ja laita uima‐altaan lähelle kyltti jossa on tärkeät numerot:
ensiapu, palokunta, lääkäri jne.

VAROITUS: Kaikki suodatinjärjestelmät noudattavat asennusstandardia NF C15‐100, jonka
mukaisesti kaikkiin sähkölaitteisiin, jotka ovat alle 3,50 metrin etäisyydellä altaasta, täytyy
syöttää hyvin matalaa jännitettä (12V).
Kaikkien 220V:n jännitettä käyttävien sähkölaitteiden täytyy olla vähintään 3,50 metrin päässä
altaan reunasta.
Kysy valmistajalta ohjeita suodatinjärjestelmän osien vaihtamiseen.
Käytä syötettä, joka sopii yhteen 30 mA:n vikavirtasuojan/kytkimen kanssa.
Pidä nämä ohjeet tallessa.
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OHJEET

OSA 2: SIJAINNIN VALMISTELU
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Asennuspaikka: Altaamme on suunniteltu sijoitettavaksi pihamaalle perheen ulkokäyttöön.
Maaperän tulee olla tiivis, tasainen ja täysin vaakasuorassa. Muista: 1000 l vettä = 1 m3 = 1000 kg.
Neuvoja parhaimman sijainnin valitsemiseksi altaalle:
• Valitse paikka, jossa maaperää täytyy kaivaa mahdollisimman vähän tasaisen pohjan
aikaansaamiseksi. • Ei herkästi tulvivia alueita sateen sattuessa. • Ei maanalaisia yhteyksiä (vesi,
kaasu, sähkö jne.). • Ei sähkölinjan alapuolelle. • Suojassa tuulelta ja kaukana puista, sillä siitepöly
ja lehdet likaavat altaan. • Aurinkoinen alue, jossa aurinkoa on eniten aamupäivällä. • Lähellä vesi‐
ja virtalähdettä sekä viemäröintijärjestelmää.

Tarvittavat työkalut (ei sisälly toimitukseen)
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Tarvittavat työkalut (ei sisälly toimitukseen)

Merkitse asennusalue:
Kun altaan sijaintikohta on valittu (sen täytyy olla täysin tasainen), merkitse seuraavaksi alue.
Altaan asennusalueelle on kaksi vaihtoehtoa:
1. Betoninen alusta (sementti), jonka koko riippuu uima‐altaan koosta.
2. Suoraan maahan:
Maan merkitsemiseen tarvitset puupaaluja, ruuvimeisselin, suppilon (tai muovipullon), jauhoja tai
kalkkia ja köyttä.

VAADITTAVA ALUE
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Tasoitus: Tasoittaessasi maaperää siirrä ainesta aina pois kaltevan pinnan yläosasta sen sijaan,
että täyttäisit alaosaa: näin varmistetaan, että maaperä on mahdollisimman vakaa ja tiivis. Poista
aina kaikki ruoho, juuret, kivet jne. Tasoitus on erittäin tärkeää: altaan huolellinen ja tarkka
asentaminen auttaa välttämään myöhempiä ongelmia. Miten tasoitat: Tasoita maaperä käyttäen
alumiinista tai puista lankkua ja vesivaakaa, muodosta suorakulmioita (tai neliöitä) ja varmista
alueiden tasaisuus vesivaa’alla. Kun kaikki alueet ovat tasaisia ja ylimääräinen maaperä siirretty,
voit täyttää pienet jäljelle jääneet alueet (puhtaalla maaperällä tai hiekalla). Tiivistä ja tasoita
kohdat aina jälkeenpäin. On erittäin tärkeää, että asennusalue on hyvin tiivis ja kiinteä, jotta
maaperä ei vajoa kun allas on täynnä vettä. Kysy neuvoa asiantuntijalta, esim. rakentajalta tai
puutarhurilta.

Tarvittavat työkalut (ei sisälly toimitukseen)
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Viimeistely: Levitä ohut kerros siivilöityä hiekkaa (enintään 1 cm) siivotulle ja tasoitetulle
maaperälle. Kastele ja tiivistä se (puutarhajyrällä). Tarkista, että se on tasainen.
Älä käytä hiekkaa maaperän tasoittamiseen. Viimeistelyn täytyy olla täydellinen.
Suosittelemme maaperän peitettä (TPR) tai paksua (MPR) tiiviin maaperän päälle.

Tarvittavat työkalut (ei sisälly toimitukseen)
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OHJEET

OSA 3
OSAT Tarkista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki osat ovat mukana. Nyt on aika koota
myös tikkaat ja pumppu, seuraa erillisiä ohjeita.
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OSAT
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OHJEET

OSA 4: ASENNUS

Tärkeää: Kaikkien altaidemme tuotannossa käytetty allasmuovi on suunniteltu kestämään
kuumuutta ja ultraviolettisäteilyä huomattavien ajanjaksojen ajan. Tietyissä ilmasto‐olosuhteissa
ja käytössä muovin laatu saattaa kuitenkin hieman vaihdella.
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POHJAKAPPALEET (PI) pyöreille uima‐altaille
HUOMAA: Nämä kaarevat OSAKAPPALEET ON TARKOITETTU PYÖREIDEN UIMA‐ALTAIDEN POHJIIN.
Laita metallinen osa (PU) jokaisen pohjakappaleen (PI) keskikohtaan (ks. kuva 2). Liitä
osakappaleet toisiinsa liitoskappaleilla (PIPC) ja jätä niiden väliin noin 1 cm (ks. kuva 5). Viimeistele
ympyrä kaikilla osakappaleilla. Aloita seinälevyn asettaminen keskelle metallista osaa (PU), joka
aikaisemmin laitettiin puoliväliin jokaista osakappaletta (ks. sivu 14). Jos seinälevyä kiinnittäessäsi
huomaat, että osakappaleiden muodostama ympyrä on liian pieni, avaa osakappaleita kunnes
saavutat täsmälleen oikean halkaisijan. Jos sen sijaan osakappaleiden muodostama ympyrä on
liian suuri, sinun tulee poistaa niitä kunnes ympyrä vastaa seinälevyn halkaisijaa. HUOMAA: (LO)
jos maaperä ei ole tiivis (betonia tms.), on suositeltavaa laittaa levy tai laatta jokaisen osan PU alle,
jotta pystytuet PV eivät uppoa veden painon alla.
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Tarvittavat työkalut (ei sisälly toimitukseen)

Aseta seinälevy (CH) pystysuoraan pahvin päälle (jotta et vaurioita asennukseen valmisteltua
aluetta). Varmista, että neliö ja lävistetty alue ovat levyn yläosassa ja vahvan tuulen puolella.
Kiinnitä levyn äärireuna ja ensimmäinen osa (PI) yhteen ja varmista, että levyn äärireuna on
samalla kohdalla liitoskappaleen (PU) kanssa. (Lue kohta 7, sivu 17). Nyt voit levittää levyn ja
laittaa sen oikeisiin kohtiin osien (PI) kanssa, aukaisten myötäpäivään.
Viimeistele ympyrä ja kiinnitä levy (CH) ruuveilla (TT). Ruuvin pään tulee olla altaan sisäpuolella,
prikan ja umpimutterin ulkopuolella. (Kiristä ruuvit vääristämättä materiaalia). Tätä varten
viimeisen alimman osan (PI) tulee olla irti.
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VIIMEISEN POHJAKAPPALEEN LEIKKAAMINEN (vain tarvittaessa):
Kun levy on asetettu paikalleen, TARKISTA ETTÄ KAIKKI OSAKAPPALEET OVAT TIUKASTI KIINNI
TOISISSAAN (käytä muovivasaraa niiden tiukentamisessa), JOTTA VIIMEINEN POHJAKAPPALE (5)
VOIDAAN LEIKATA OIKEAN KOKOISEKSI. ÄLÄ LEIKKAA SITÄ LIIAN PITKÄKSI, ETTEI LEVY TULE ULOS
AUKOSTA. Nosta levyä varovasti pohjasta, jotta leikattu osakappale voidaan asettaa paikalleen.

PVC‐SUOJALIUSKA (ALTAAN SISÄOSAN SUOJAAMINEN):
Kiinnitä PVC‐liuska ylimmäiseen mutteriin seinälevyn yhtymäkohdassa, jotta se roikkuu altaan
sisäpuolella peittäen ruuvien päät.
EHDOTUS: Suosittelemme ohutta kerrosta siivilöityä hiekkaa (A) koko altaan sisäreunalla
(metalliset osat ja osakappaleet), jotta se suojaa muovin alaosaa ennen sen kiinnittämistä.
Tämän suojakerroksen tulisi olla mahdollisimman ohut, jotta muovi ei ole koholla sitä
kiinnitettäessä.
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PVC‐MUOVIN ASETTAMINEN PAIKALLEEN:
MUOVIN LEVITTÄMINEN:
Levitä ja venytä allasmuovia (L) varjossa, jotta se suoristuu vähintään 2 tuntia ennen sen
asettamista paikoilleen. Ihanteellinen lämpötila: jotta muovin käsitteleminen olisi mahdollisimman
helppoa, varmista että se kiinnitetään ympäristön lämpötilan ollessa 25–30 °C. LAITA MUOVI (L)
ALTAAN KESKIOSAAN JA ALOITA SEN AUKAISEMINEN SEURATEN ALTAAN KESKIVIIVAA JA TYÖNNÄ
SIVUT KOHTI SEINÄLEVYÄ. POHJAN JA SIVUN VÄLISSÄ OLEVA SAUMA TÄYTYY TYÖNTÄÄ KOHTI
SEINÄN ALAOSAA YMPÄRI ALLASTA, JOTTA ESTETÄÄN RYPPYJEN MUODOSTUMINEN. ON ERITTÄIN
TÄRKEÄÄ LEVITTÄÄ PVC‐MUOVI TÄYSIN.
HUOMAA: Jos allasmuovin pohjassa on ryppyjä, sitä ei silti tarvitse vaihtaa uuteen, sillä se EI
viittaa valmistusvirheeseen. SARJANUMERO löytyy muovin pohjaosasta. Tarkista sarjanumero
laatikon ohjevihkosesta mahdollisia virheilmoituksia tehdessä.

ALLASMUOVIN KIINNITTÄMINEN: Etsi seinän hitsaussauma (W), jota voit käyttää apuna altaan
muovin asettamisessa paikoilleen. Aloita siitä kohdasta, ripusta muovin yläreuna seinälevyn päälle
siten, että sauma (W) on TÄYSIN SUORASSA JA KOHTISUORASSA MAATA KOHTI. Ripustaessasi
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muovia PIDÄ SITÄ TILAPÄISESTI PAIKALLAAN PYYKKIPOJILLA. Varmista, että muovi ylittää altaan
reunan saman verran joka kohdasta. Levitä ylimääräinen osa muovia tasaisesti ympäri allasta, jotta
ei muodostu ryppyjä. Jos muovi on liian lyhyt, venytä sitä tasaisesti reunoilta. Laske altaaseen 2 cm
vettä, ja venytä muovia jotta kaikki rypyt siliävät. Jos vesi ei ole tasaisesti altaan pohjalla, maaperä
ei ole tarpeeksi tasainen. Poista muovi ja tasoita maaperä (KOHTA 2). Allasmuovi täytyy ripustaa
taittamalla se seinälevyn yli siten, että yli menevää osuutta on 3–4 cm.

JOUSTAVAT YLÄOSAN KAPPALEET (PCF) pyöreille uima‐altaille
HUOMAA: Nämä JOUSTAVAT KAPPALEET OVAT PYÖREIDEN UIMA‐ALTAIDEN YLÄOSIIN. Ne
kiinnitetään allasmuovin päälle sen jälkeen, kun se on kiinnitetty seinälevyn päälle, eikä niitä
tarvitse liittää yhteen. Ne sijoitetaan peräkkäin, ja kun ympärys on valmis, ylimääräinen osa
leikataan pois.
Kiinnitä metallinen osa (PU).
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PYSTYTUKIEN (PV) ASETTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN SEINÄLEVYYN:
HUOMIO: Varmista asennuksen aikana, että pystysuorien tukien (PV) neljä reikää ovat yläosassa.
Laita ensimmäinen ylä‐ ja alaosan liitoskappale (PU) seinälevyn yhtymäkohtaan (jotta ne peittävät
ruuvit TT). Kiinnitä pystytuki (PV) ensimmäiseen alaosan liitoskappaleeseen ruuvilla (T). Kiinnitä se
sen jälkeen samalla tavoin yläosan liitoskappaleeseen. Seuraavaksi kiinnitä loput ruuveista (T) (3 +
3 tukea kohti). Jatka tällä tavoin, kunnes kaikki pystytuet on kiinnitetty ylä‐ ja alaosassa. Käytä
reunuskappaletta laskeaksesi liitoskappeleiden (PU) etäisyys.
HUOMAA: Pystytukien tulisi olla täysin pystysuorassa ympäri allasta (käytä seinälevyn kaaria
apuna).

REUNUSKAPPALEIDEN (PLAYAS) ASENTAMINEN:
HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ REUNUSKAPPALEET EIVÄT PUTOA ALTAASEEN KIINNITYKSEN AIKANA, SILLÄ
NE SAATTAVAT VAURIOITTAA MUOVIA. Kiinnitä jokainen reunuskappale, tuettuna kahdella
18

peräkkäisellä liitoskappaleella, pyöreä puoli ulospäin. Jokaisessa reunuskappaleessa on neljä reikää
(kaksi sisäpuolella ja kaksi ulkopuolella) liitoskappaleisiin kiinnittämistä varten. ALOITA
REUNUSKAPPALEIDEN KIINNITTÄMINEN LIITOSKAPPALEISIIN, MUTTA LAITA VAIN SISÄPUOLEN
RUUVIT (1) KUMMALLEKIN PUOLELLE (älä kiristä niitä, jotta väliin jää taipuisuutta). Kun kaikki
reunuskappaleet on asetettu paikoilleen, VARMISTA UUDELLEEN, ETTÄ PYSTYSUORAT OSIOT OVAT
TÄYSIN PYSTYSUORASSA. JOS EIVÄT, KORJAA NIIDEN ASENTO. SEURAAVAKSI LAITA ULKOPUOLEN
RUUVIT (2) JA KIRISTÄ KAIKKI RAKENTEEN RUUVIT. Laita taipuisat liitoskohtien suojat (TPS)
ruuvien päälle (suojaamaan niitä) kun kaikki reunukset (PLAYAS) on ruuvattu kiinni.
VAROITUS: Älä kiipeile, kävele, istu, hyppää tai sukella PLAYA peitekappaleiden päältä.

TAIPUISIEN LIITOSKOHTIEN SUOJUSTEN (EM) ASETTAMINEN: Taipuisat liitoskohtien suojukset
laitetaan reunuskappaleiden välisiin liitoksiin. Aloita kiinnittämällä takaosa (altaan sisäosassa)
reunuskappaleeseen ja ruuvimeisselin avulla kankea etukaaret yli, kunnes ne sopivat
reunuskappaleeseen. HUOMIO: Jos uima‐altaassasi on liitoskohtien suojukset EM, voit tukkia
keskikohdan reiän (yläosassa) jokaisessa pystysuorassa tuessa PV suojuksien (PT) avulla.
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PINTASUODATTIMEN JA POISTOVENTTIILIN ASENTAMINEN
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PALUUVENTTIILIN (V) ASENTAMINEN: (SUUTIN: V)
Tämä venttiili sijaitsee altaan seinän alaosassa. Vesi palaa altaaseen sen kautta käsittelyn jälkeen
käsittely‐yksikössä. Aloita veden laskeminen altaaseen puutarhaletkulla ja lopeta 4 cm alle
venttiilireiän alaosan. Merkitse reiän sijainti muovissa huopakynällä, ja tee merkin keskikohtaan
ristinmuotoinen leikkaus mattoveitsellä tai sen tapaisella. Älä leikkaa reiän reunojen ulkopuolelta.
Laita venttiili altaan sisäpuolelle leikkauksen läpi tiivisteen (J) ja tiivistysrenkaan (F) avulla. Leikkaa
ylimääräinen osa muovista. Kiinnitä toinen tiiviste (J) and toinen tiivistysrengas (F) ja kiristä tiukasti
mutterilla (T). Sijoita paluuletku (M), joka kulkee käsittelykeskuksen poistoputkesta paluuventtiiliin
(V), ja lukitse se kiristimellä (A).

PINTASUODATTIMEN (S) KIINNITTÄMINEN ALTAAN ULKOPUOLELLE:
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Täytä allas vedellä, kunnes pinta on 4 cm pintasuodattimen lävistyskohdan alaosasta. Käytä
mattoveistä ja leikkaa allasmuovia (L) altaan sisäpuolella lävistyskohdan kohdalta. Määritä
kaksinkertaisen tiivisteen (J) paikka, niin että seinälevy ja muovi ovat tätä tarkoitusta varten
tehdyn uurteen (X) sisällä ja laita kaksi lyhyempää ruuvia suurempiin keskireikiin altaan
sisäpuolelta kaksinkertaisen tiivisteen ja muovin läpi. Ruuvaa ne pintasuodattimen (S) keskikohdan
reikiin. Peitä holkki (C) and käsittely‐yksikön tuloaukko teflonilla. Ruuvaa holkki (C) tiukasti
pintasuodattimeen, liitä letkun toinen pää pintasuodattimen holkkiin (C) käyttäen kiristintä (A), ja
kiinnitä toinen pää käsittely‐yksikön tuloaukkoon. Kiinnitä myös tämä pää. HUOM. Laita teflonia
kaikkiin vesiletkun kierteisiin, jotta liitoskohdat ovat tiiviit.

PINTASUODATTIMEN KEHIKON (M) KIINNITTÄMINEN.
Varmista, että kaikki reiät ovat toisiaan vasten (tiiviste seinälevyyn, lävistyskohta
pintasuodattimeen). Ruuvaa 10 jäljelle jäänyttä ruuvia löysästi kehikon läpi varmistaaksesi, että
kehikko on oikealla kohdalla. Sen jälkeen, kiristä ruuveja yksitellen vähän kerrallaan määrätyssä
järjestyksessä. Lopuksi, kiristä ne kokonaan samassa järjestyksessä. LOPULLISET YKSITYISKOHDAT:
Taita reunus pintasuodattimen kehikon (Z) yli. Laita portti (K) pintasuodattimen suuaukkoon ja
napsauta se paikalleen painamalla reunoista. Kiinnitä kori (O) pintasuodattimen sisäpuolelle ja
lopuksi kiinnitä pintasuodattimen päällys (TS). LOPUKSI TÄYTÄ ALLAS VEDELLÄ
PINTASUODATTIMEN PUOLIVÄLIIN SAAKKA. NÄIN VARMISTAT, ETTÄ VETTÄ PÄÄSEE
PINTASUODATTIMEEN.
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OHJEET

OSA 5: HUOLTO JA KÄYTTÖ
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HUOLTO JA KÄYTTÖ
– Tarkista kaikki altaan ruuvit sekä mahdolliset korroosiokohdat ja varmista, että allasmuovi on
puhdas ennen kuin täytät altaan vedellä.
– Altaan veden taso tulee aina olla vähintään 15 cm altaan yläreunasta. Älä jätä allasta ilman vettä.
– Puhdista PVC‐muovi ja veden tason merkki säännöllisesti hankaamattomilla tuotteilla. Puhdista
taitekohta pohjan ja muovin sivuosien välillä säännöllisesti, koska sille alueelle kertyy likaa. Jos
teet vahingossa pienen reiän muoviin, voit korjata sen kumipaikoilla AR202 ja V12.
– Älä hypi tai kävele altaan yläreunalla.
– Käytä tikkaita ainoastaan kulkeaksesi sisään ja ulos altaasta. (Poista ne käytön jälkeen.)
– Isotermiset peitteet (kesän ajaksi) suojelevat allasta hyönteisiltä, pölyltä, lehdiltä jne. Ne myös
estävät veden lämmön häviämisen. Laita ne aina niin, että kuplat koskettavat vettä.
– Kemialliset toimenpiteet: Lue huolellisesti valmistajan ohjeet koskien kemiallisia tuotteita.
VAROITUS: Pidä kemialliset tuotteet puhtaassa ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Tärkeää: Kaikkien käytettyjen tuotteiden tulee olla yhteensopivia PVC‐muovin kanssa.
– Ensimmäinen täyttö: Analysoi veden PH ja kloori (Cl) and säädä ne optimaalisille tasoille: pH:
7,2–7,6; kloori: 0,5–2 ppm.
– Kloorikäsittelyt: Lisää kloorin tasoa kunnes se on noin 20 ppm, jotta bakteerit ja levä häviävät.
Tämä käsittely täytyy tehdä ainoastaan silloin kun altaan vesi tulee joista tai lammista, tai jos se on
seissyt pitkän aikaa käsittelemättä.
– Tarkistus: Tarkista klooritaso vähintään kerran viikossa (käytä kloorin ja pH:n
analysointivälineitä). Suosittelemme myös leväntorjunta‐ainetta, jotta estetään levän
esiintyminen.
– Varoitus: Älä koskaan ui altaassa ennen kuin kloorin taso on stabiloitunut. Varmista, että altaan
vesi on oikealla tasolla.
Käytä aina kelluvaa annostelijaa kemiallisten tuotteiden (tablettien) liuotukseen. Kemiallisten
tuotteiden annostelun täytyy tapahtua seuraavien seikkojen mukaisesti: altaan veden määrä,
uimisen tiheys, ilmastolliset olosuhteet, veden lämpötila ja sijainti. Sekoita aina vettä ja odota
kemiallisen tuotteen liukenemista ennen seuraavan tuotteen lisäämistä. Odota keskimäärin 12
tuntia, ennen kuin käytät suodatinjärjestelmää pH‐ ja kloorikäsittelyn tai leväntorjunta‐aineen
lisäämisen jälkeen.
– Mekaaniset toimenpiteet: Tarkista että suodatin, pintasuodatin, venttiilit ja putket ovat hyvin
kiinni altaassa. Laita suodatinjärjestelmä päälle kerran päivässä, jotta varmistat täyden veden
vaihtumisen, mutta älä koskaan tee sitä kun joku on altaassa (katso suodattimen ohjekirja). Ota
huomioon, että veden korkea lämpötila merkitsee pidempää suodatusaikaa. Teoreettinen
suodatusaika = veden määrä / suodatinjärjestelmän virtaus (yleensä 8 t/päivä, kun veden
lämpötila on 21 °C), (ihanteellinen: 2 t aamupäivällä – 4 t puolilta päivin – 2 t iltapäivällä).
HUOMIOI SUODATTIMEN OHJEKIRJOISSA ESITETTY YHTÄJAKSOINEN TOIMINTA‐AIKA
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– Pohjan puhdistus poistoa varten (manuaalinen tai automaattinen): Vain altaille, joissa on
pintasuodatin. Kiinnitä letkun pää harjan päähän ja upota se veteen, jotta se täyttyy. Kiinnitä
letkun toinen pää poistoliittimeen (TA) ja aseta se pintasuodattimen korin yläpuolelle. Laita
suodatin päälle FILTER‐asentoon ja aloita pohjan puhdistaminen. Kiinnitä erityistä huomioita
taitekohtiin, joihin lika kerääntyy.
– Pohjan puhdistus Ventury‐tyyli: Liitä puutarhaletku pohjanpuhdistusosaan ja laita se altaaseen.
Avaa hana normaaliin paineeseen, jotta vesi virtaa altaan pohjaa vasten, jolloin muodostuu
nouseva virtaus ja lika jää suodattimeen (pussiin).
ONGELMAT
Samea vesi

Vihreä vesi

SYYT
Suodattimien toiminta –
pH liian korkea
Liikaa orgaanisia jäänteitä
Levän ja homeen muodostus

Ruskea vesi

Vedessä rautaa tai mangaania

Ihon ja silmien ärsytys. pH epätasapainossa. Liikaa
Paha haju
orgaanisia jäänteitä

RATKAISUT
Laita altaaseen vähän puhdasta vettä, lisää
annostelijaan flokkulantti‐tabletti. Suorita
kloorikäsittely.
Harjaa varovasti altaan pohja ja terässeinät.
Analysoi pH ja säädä sitä. Suorita
kloorikäsittely
Analysoi pH ja säädä sitä. Suorita
kloorikäsittely.
Lisää leväntorjunta‐aine ja flokkulantti
Vaihda altaan vesi

VEDEN VALVONNAN TÄRKEYS: On erittäin tärkeää suorittaa nämä valvontatoimenpiteet veden
laadun ja kylpijöiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä mm. tulehduksien ja myrkytysongelmien
ehkäisemiseksi.
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TALVI
A) JOS ET TYHJENNÄ ALLASTA
1. Puhdista altaan pohja ja reunat hankaamattomalla aineella.
2. Käsittele vesi talven ajaksi tarkoitetulla kemikaalilla.
3. Jätä allas täyteen vettä huomioiden seuraava:
a) Altaissa, joissa on pintasuodatin ja täyttöletku, vähennä veden tasoa kunnes se on
5 cm pintasuodattimen alapuolella ja sulje täyttöletku ruuvitapilla, joka on
suodattimen mukana.
b) Altaissa, joissa on poisto‐ ja täyttöletkut, vähennä veden tasoa kunnes se on 20 cm
altaan yläreunasta ja sulje letkut käyttäen mukana olevaa ruuvijärjestelmää
4. Irrota letkut. Älä pura pintasuodatinta tai täyttö‐ ja poistoletkuja.
5. Suojaa allas talvipeitteellä. Laita peitteen ja veden väliin kelluva osa, joka suojaa vettä
jäätymiseltä.
6. Suodatin: Irrota se altaasta. Puhdista se, poista hiekka tai poista patruuna, kuivaa se ja säilytä
sitä peitettynä kosteudelta suojatussa paikassa.
7. Lisävarusteet: poista kaikki lisävarusteet (tikkaat, hälytin, kohdevalo, tanko…), huuhtele ne
kevyesti vedellä ja laita talteen.
ALTAAN TÄYTTÄMISEKSI UUDELLEEN poista talvipeite, asenna suodatin, vaihda vähintään 1/3
vedestä ja suorita kloorikäsittely. Laita suodatin päälle vähintään 8 tunniksi keskeyttämättä
suodattimen toimintaa, kuten ohjekirjassa neuvotaan.
B) JOS PÄÄTÄT TYHJENTÄÄ ALTAAN
1. Tyhjennä allas. Toimenpiteet: suodatin, automaattinen pumppu puhtaan veden käsittelyyn tai
lappo. Lappoaminen: Käytä suodattimen letkua, jossa on pienin poikkileikkaus. Kiinnitä paino sen
toiseen päähän ja työnnä se uima‐altaaseen. Tämän jälkeen upota koko letku, kunnes sisällä ei ole
enää ilmaa. Toisella kädellä veden alla pysäytä ilmatiiviisti letkun pää ja vie se tyhjennyskohtaan.
Poista käsi, niin vesi alkaa virrata. Älä käytä tätä vettä kasvien kasteluun, sillä se sisältää kemiallisia
aineita.
2. Puhdista kaikki altaan osat sienellä ja saippuatuotteella, jonka pH on neutraali. Kuivaa ne ja laita
talteen kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. On normaalia, että sen jälkeen kun allas on asennettu ja
purettu useita kertoja, PVC‐muovi laajenee ja menettää kimmoisuutta.
TÄYTTÄÄKSESI ALTAAN UUDELLEEN lue nämä ohjeet uudelleen alusta.
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