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Valitsemalla Arctic Spa -altaan näytät, että 
sinulle kelpaa vain paras. Me Arctic Spas® 

-yrityksessä uskomme, että ylivoimaisen tuot-
teen valmistaminen edellyttää vakaata osaamis-

ta sekä suunnittelussa että toimintaperiaatteissa. 
Kanadalaiset, parhaista raaka-aineista rakennetut ja 

uusinta tekniikkaa hyödyntävät Arctic Spas® -altaat toimi-
vat karuimmissakin sääolosuhteissa... missä tahansa satutkaan asumaan. 
Käyttääksesi poreallastasi turvallisesti ja tehokkaasti suosittelemme, että 
luet tämän käyttöoppaan huolellisesti, ennen kuin kytket ja käynnis-
tät altaan. Tämä opas perehdyttää sinut käyttöominaisuuksiin, kytken-
tämenetelmiin sekä huolto- ja turvakäytäntöihin, joilla taataan altaan 
miellyttävä käyttö heti alusta alkaen.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys paikalliseen Arctic Spas® -jälleenmyyjää-
si. Täydellinen lista jälleenmyyjistä ja kansainvälisistä Arctic Spas -verkko-
sivustoista löytyy verkko-osoitteesta www.ArcticSpas.com.

TÄRKEÄÄ!
Useimmissa kaupungeissa ja lääneissä vaaditaan lupa sähköpiirien asen-
tamiseen ja ulkorakennusten (terassit ja huvimajat) rakentamiseen.  
Lisäksi jotkin yhteisöt ovat ottaneet käyttöön tonttien aitausta koskevat 
säännökset, joissa saatetaan vaatia kiinteistön aitaamista ja/tai itsestään 
sulkeutuvien porttien käyttöä alle 5-vuotiaiden lasten valvomattoman 
pääsyn estämiseksi uima- tai porealtaaseen. Arctic Spa -altaasi on varus-
tettu lukittavalla kannella, joka on turvakansia koskevan ASTM F1346-
91 -standardin vaatimusten mukainen, minkä ansiosta erillisten aitojen 
rakentamista ei yleensä edellytetä. Yleisenä käytäntönä on, että paikalli-
nen rakennusvirasto kertoo sinulle soveltuvista aitausvaatimuksista, kun 
hankit sähköpiirin asennusta varten tarvittavan luvan. Arctic Spas -jäl-
leenmyyjältäsi voit kysyä lisätietoa vaadittavista luvista. 

Onneksi olkoon!
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Sisältö

Lue kaikki ohjeet  
ja noudata niitä

On erittäin tärkeää 
kertoa altaan 

satunnaisille käyttäjille 
tässä käyttöoppaassa 

luetelluista VAAROISTA, 
VAROITUKSISTA ja 

HUOMIOISTA ennen 
altaan käyttöä.

HUOMIO!

Viittaa tilanteisiin, 
joissa laitteisto tai 

materiaalit saattavat 
vahingoittua. 

VAARA!

Viittaa 
loukkaantumisriskiin.

VAROITUS!

 Viittaa erittäin tärkeisiin 
tietoihin.
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Tärkeät turvaohjeet:

LUE KAIKKI OHJEET JA NOUDATA NIITÄ TARKASTI
Kun asennat ja käytät tätä sähkölaitteistoa, on aina syytä noudattaa 
perusturvaohjeita, mukaan lukien seuraavat:

1) VAROITUS: Vähentääksesi loukkaantumisriskiä älä anna lasten käyttää tätä tuotetta, elleivät he ole 
jatkuvan tarkan valvonnan alaisina. 
2) VAROITUS: Altaan mukana toimitettavat maadoitusjohtoliittimet on tarkoitettu vähintään 8,4 
mm:n kuparijohtimen kiinnittämiseen altaan ja minkä tahansa metallisen laitteen, sähkölaitteiden 
metallisten osien, metallisen vesijohtoputken tai johdon välille, mikäli ko. kohde sijaitsee vähintään 1,5 
metrin päässä altaasta.
3) VAARA: Hukkumisvaara. Lasten luvaton pääsy altaaseen on ehdottomasti estettävä. Välttääksesi 
onnettomuudet varmista, että lapset eivät voi käyttää tätä poreallasta, elleivät he ovat jatkuvan 
valvonnan alaisina. Käytä poreallashihnoja, turvakantta ja siteitä kannen suojaamiseksi aina, kun allasta 
ei käytetä. Näin estät valvomattomien lasten yritykset päästä käyttämään poreallasta. Emme takaa, että 
kansi, siteet tai lukot estäisivät pääsyn porealtaaseen.
4) VAARA: Loukkaantumisvaara. Tämän porealtaan imuliitokset on mitoitettu vastaamaan pumpun 
tuottamaa nimellisvirtausta. Jos imuliitokset tai pumppu tulee jostakin syystä vaihtaa, varmista että 

uusien osien virtausnopeudet ovat yhteensopivia. Älä koskaan käytä poreallasta, jos imuliitokset ovat 
rikki tai puuttuvat. Pyydä paikalliselta jälleenmyyjältäsi neuvoa valitessasi uutta

imuliitosta. 
5) VAARA: Sähköiskuvaara. Asenna allas vähintään 1,5 metrin etäisyydelle kaikista 

metallipinnoista. Poreallas voidaan vaihtoehtoisesti asentaa 1,5 metrin päähän 
metallipinnoista, mikäli kaikki metallipinnat kytketään kiinteästi vähintään 8,4 mm:n 
kiinteällä kuparijohtimella altaan maadoitusliittimeen, joka sijaitsee altaan ohjainten 
kyljessä.
6) VAARA: Sähköiskuvaara. Älä jätä mitään sähkölaitteita, kuten valoja, puhelinta, 
radiota, televisiota tms., 1,5 metriä lähemmäs porealtaasta. Kaikkien altaassa 
käytettyjen säätimien ja laitteiden tulee toimia enintään 12 voltin tasavirralla. Älä 
salli mitään yli 12 voltin tasavirralla toimivia sähkölaitteita 1,5 metriä lähemmäs 
porealtaasta.
7) VIRTALÄHDE:Tämän tuotteen virtalähteen tulee sisältää sopiva GFCI-
suojakatkaisin (Pohjois-Amerikka) tai RCD-suojakatkaisin (Eurooppa) kaikkien 
maadoittamattomien syöttöjohdinten katkaisemiseksi.  Virtakatkaisin tulee olla 
helposti saatavilla ja näkyvillä porealtaasta, mutta se tulee asentaa vähintään 1,5 metrin 
päähän porealtaan vedestä.
8) VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi:  
a) porealtaan veden lämpötila ei saa koskaan olla yli 40 ºC. 38 ºC ja 40 ºC välistä 
lämpötilaa pidetään terveelle aikuiselle turvallisena. Alhaisempia veden lämpötiloja 
suositellaan pienille lapsille ja silloin, kun porealtaassa oleskellaan 10 minuuttia 
pidempään.
b) Koska liian korkea veden lämpötila saattaa aiheuttaa sikiövaurioita raskauden en-
simmäisten kuukausien aikana, raskaana olevat tai mahdollisesti raskaana olevat naiset 
eivät saisi kylpeä yli 38 ºC porealtaassa. Jos olet raskaana, kysy neuvoa lääkäriltäsi 
ennen porealtaan käyttöä.

TÄRKEÄÄ!

Tämä käyttöopas on 

valmistettu varmis-

tamaan Coyote Spa 

-altaiden oikeanlai-

nen asennus. Kaikki 

poikkeamat maini-

tuista menetelmistä 

saattavat aiheuttaa 

takuusi mitätöimi-

sen. Lue tämä käyt-

töopas välttyäksesi 

altaasi tai laitteistosi 

tarpeettomalta va-

hingoittumiselta.
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c) Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käyttö ennen porealtaan käyttöä tai sen aikana saattaa johtaa 
tajuttomuustilaan ja mahdollisesti hukkumiseen.
d) Henkilöiden, jotka kärsivät ylipainosta tai joilla on ollut sydänvaivoja, alhainen tai korkea verenpai-
ne, verenkiertojärjestelmällisiä ongelmia tai diabetes, tulee kysyä neuvoa lääkäriltä ennen porealtaan 
käyttöä.
e) Lääkkeitä käyttävien henkilöiden tulisi kysyä neuvoa lääkäriltä ennen porealtaan käyttöä, sillä jot-
kin lääkkeet saattavat aiheuttaa uneliaisuutta, kun taas toiset lääkkeet voivat vaikuttaa sykenopeuteen, 
verenpaineeseen ja verenkiertoon.

9)Allas on varustettu sivussa sijaitsevalla maadoitustapilla koko altaan asianmukaista maadoitusta 

varten. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi paikallinen maadoituskytkentä liitetään porealtaan liittimiin 
eristetyllä tai paljaalla kuparijohdolla, jonka läpimitta on vähintään 8,4 mm.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

VAROITUKSET!

VAROITUS: Lapset eivät saa käyttää porealtaita ilman aikuisen valvontaa.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser les enfants utiliser une cuve de relaxation sans surveillance.

VAROITUS:  Älä käytä porealtaita, mikäli kaikkia imulaitteiden suojia ei ole asennettu paikoilleen,  

sillä ne estävät ruumiinjäsenten ja hiusten juuttumisen kiinni.

AVERTISSEMENT:  Pour eviter que les cheveux ou une partie du corps Puissent étre aspires, ne pas utiliser 

une cuve de relaxation si esgrilles de prise d’aspiration ne sont pas toutes en place. 

VAROITUS: Tarttuvia sairauksia sairastavat henkilöt eivät saa käyttää poreallasta.

AVERTISSEMENT:  Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne devraient pas utiliser une cuve  

de relaxation.

VAROITUS: Loukkaantumisen välttämiseksi ole varovainen siirtyessäsi porealtaaseen ja poistuessasi sieltä.

AVERTISSEMENT:  Pour éviter des blessures, user de prudent en entrant dans une de cuve de relaxation  

et en sortant.

VAROITUS:  Älä käytä lääkkeitä tai alkoholia ennen porealtaan käyttöä tai sen aikana välttääksesi  

tajunnanmenetyksen ja mahdollisen hukkumisonnettomuuden.

AVERTISSEMENT:  Pour éviter l’évanouissement et la noyade éventuelle, ne prendre ni drogue ni alcool 

avant d’utiliser une cuve de relaxation ni quand on s’y trouve.

VAROITUS:  Raskaana olevien tai mahdollisesti raskaana olevien naisten tulee kysyä neuvoa lääkäriltä  

ennen porealtaan käyttöä.

AVERTISSEMENT:  Les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter  

un médecin avant d’utiliser la cuve de relaxation.

VAROITUS: Yli 38 ºC lämpötila saattaa olla terveydelle haitallista.

AVERTISSEMENT:  Il peut être dangereux pour la santé de se plonger dans de l’eau a plus  

de 100ºF (38°C).

VAROITUS: Ennen kuin menet porealtaaseen, mittaa veden lämpötila tarkalla lämpömittarilla.



Hypertermia
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AVERTISSEMENT:  Avant d’utiliser une cuve de relaxation mesurer la température de l’eau à l’aide d’un ther 
momètre précis. 

VAROITUS: Älä käytä poreallasta välittömästi raskaan urheilusuorituksen jälkeen.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser une cuve de relaxation immédiatement après un exercice fatigant.

VAROITUS: Liian pitkäkestoinen oleskelu porealtaassa saattaa olla terveydelle haitallista.

AVERTISSEMENT: L’utilisation prolongée d’une cuve de relaxation peut être dangereuse pour la santé.

VAROITUS:  Älä salli sähkölaitteita (kuten valoja, puhelinta, radiota, televisiota tms.) 1,5 metrin 1,5 metriä 

lähemmäs altaasta.

AVERTISSEMENT:  Ne pas placer d’appareil éléctrique (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) à moins  

de 5 feet (1.5m) de cett cuve de relaxation.

HUOMIO: Ylläpidä allasveden kemiallista koostumusta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION: La teneur de l’eau en matières dissoutes doit être conformé aux directives du fabricant.

VAROITUS:  Alkoholin tai lääkkeiden käyttö voi lisätä huomattavasti vaarallisen hypertermian riskiä 

porealtaissa.

AVERTISSEMENT:  La consommation d’alcool ou de drogue augmente considérablement les risques 

d’hyperthermie mortelle dans une cuve de relaxation.

VAROITUS:  Lääkkeitä käyttävien ja/tai sairauksista kärsivien henkilöiden tulee kysyä neuvoa lääkäriltä 
neuvoa lääkäriltä ennen porealtaan käyttöä.

AVERTISSEMENT:  Les personnes qui prennent des médicaments ou ont des problémes de santé 
devraient consulter un médecin avant d’utiliser une cuve de relaxation.

Pitkäkestoinen oleskelu porealtaassa saattaa johtaa hypertermiaan. 

Hypertermia tarkoittaa tilannetta, jossa ruumiinlämpötila ylittää normaalin 
37 °C:n lämpötilan usealla asteella. Hypertermian oireisiin kuuluvat uneliaisuus, 
saamattomuus ja ruumiinlämmön nousu. Hypertermian vaikutuksiin kuuluu

 tietämättömyys tulevasta vaaratilanteesta,
 lämpötajun katoaminen,
 henkilö ei tiedosta, että hänen tulisi poistua porealtaasta,
 fyysinen kyvyttömyys poistua porealtaasta,
 sikiövauriot raskaina olevilla naisilla ja
 tajuttomuus ja hukkumisvaara.

VAROITUS!
Alkoholin tai lääkkeiden 
käyttö voi lisätä huomat-
tavasti hengenvaaralli-
sen hypertermian riskiä 

porealtaissa.



Ulko- 
mitat Korkeudet Lämmitin

(Wattia)
Vesi 

Tilavuus Tyhjäpaino Pohjois-Amerikkaa koskevat 
sähkövaatimukset

Eurooppaa koskevat 
sähkövaatimukset

Athabascan 171,75” x 93”
436 cm x 236 cm

50,5”
128,5 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

1347 gallonaa
5100 litraa

1909 naulaa
866 kg

240 V, 50 A 1-vaihe x 32 A tai 3-vaihe x 16 A

Beauport 171,75” x 93”
436 cm x 236 cm

50,5”
128,5 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

1347 gallonaa
5100 litraa

1909 naulaa
866 kg

240 V, 50 A 1-vaihe x 32 A tai 3-vaihe x 16 A

Cub 86” x 86”
217 cm x 217 cm

41”
104 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

313 gallonaa
1185 litraa

740 naulaa
336 kg

240 V, 50 A 1-vaihe x 32 A tai 3-vaihe x 16 A

Fox 86” x 69”
217 cm x 174 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

234 gallonaa
884 litraa

611 naulaa
277 kg

240 V, 50 A 1-vaihe x 32 A tai 3-vaihe x 16 A

Frontier 86” x 93”
217 cm x 235 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

351 gallonaa
1330 litraa

785 naulaa
356 kg

240 V, 50 A 
1Øx32 A, 3Øx16 A  

(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 
3Øx20 A, 3Øx25 A)

Glacier 86” x 86”
217 cm x 217 cm

41”
104 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

302 gallonaa
1144 litraa

827 naulaa
375 kg

240 V, 50 A 1-vaihe x 32 A tai 3-vaihe x 16 A

Glacier XL 86” x 93”
217 cm x 235 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

343 gallonaa
1300 litraa

783 naulaa
355 kg

240 V, 50 A 
1Øx32 A, 3Øx16 A  

(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 
3Øx20 A, 3Øx25 A)

Hudson 171,75” x 93”
436 cm x 236 cm

50,5”
128,5 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

1347 gallonaa
5100 litraa

1909 naulaa
866 kg

240 V, 50 A 1-vaihe x 32 A tai 3-vaihe x 16 A

Juneau 171,75” x 93”
436 cm x 236 cm

50,5”
128,5 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

1347 gallonaa
5100 litraa

1909 naulaa
866 kg

240 V, 60 A
1Øx40 A,  3Øx16 A,  3Øx20 A,  

3Øx25 A

Kingfisher 171,75” x 93”
436 cm x 236 cm

50,5”
128,5 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

1347 gallonaa
5100 litraa

1909 naulaa
866 kg

240 V, 60 A
1Øx40 A,  3Øx16 A,  3Øx20 A,  

3Øx25 A

Klondiker 93” x 93”
235 cm x 235 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

378 gallonaa
1431 litraa

944 Lbs
428 Kg

240 V, 50 A  
(Epic-sarja vaatii 60 A)

1Øx32 A, 3Øx16 A  
(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 

3Øx20 A, 3Øx25 A)

Kodiak 93” x 93”
235 cm x 235 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

370 gallonaa
1400 litraa

972 naulaa
441 kg

240 V, 50 A  
(Epic-sarja vaatii 60 A)

1Øx32 A, 3Øx16 A  
(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 

3Øx20 A, 3Øx25 A)

Norwegian 93” x 93”
235 cm x 235 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

413 gallonaa
1565 litraa

950 naulaa
431 kg

240 V, 50 A  
(Epic-sarja vaatii 60 A)

1Øx32 A, 3Øx16 A  
(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 

3Øx20 A, 3Øx25 A)

Ocean 171,75” x 93”
436 cm x 236 cm

50,5”
128,5 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

1347 gallonaa
5100 litraa

1909 naulaa
866 kg

240 V, 50 A  
(Epic-sarja vaatii 60 A)

1Øx32 A, 3Øx16 A  
(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 

3Øx20 A, 3Øx25 A)

Okanagan 171,75” x 93”
436 cm x 236 cm

50,5”
128,5 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

1347 gallonaa
5100 litraa

1909 naulaa
866 kg

240 V, 50 A 1-vaihe x 32 A tai 3-vaihe x 16 A

Summit 93” x 93”
235 cm x 235 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

371 gallonaa
1405 litraa

935 naulaa
424 kg

240 V, 50 A  
(Epic-sarja vaatii 60 A)

1Øx32 A, 3Øx16 A  
(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 

3Øx20 A, 3Øx25 A)

Summit XL 117” x 93”
297 cm x 235 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

525 gallonaa
1988 litraa

1056 naulaa
479 kg 

240 V, 50 A  
(Epic-sarja vaatii 60 A)

1Øx32 A, 3Øx16 A  
(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 

3Øx20 A, 3Øx25 A)

Tundra 93” x 93”
235 cm x 235 cm

38,75”
98 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

449 gallonaa
1700 litraa

950 naulaa
431 kg

240 V, 50 A  
(Epic-sarja vaatii 60 A)

1Øx32 A, 3Øx16 A  
(Epic-sarja vaatii 1Øx40 A, 3Øx16 A, 

3Øx20 A, 3Øx25 A)

Wolverine 171,75” x 93”
436 cm x 236 cm

50,5”
128,5 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

1347 gallonaa
5100 litraa

1909 naulaa
866 kg

240 V, 60 A
1Øx40 A,  3Øx16 A,  3Øx20 A,  

3Øx25 A

Yukon 86” x 86”
217 cm x 217 cm

41”
104 cm

Ei sovellu / Euro 
5500/2x3600

359 gallonaa
1360 litraa

734 naulaa
333 kg

240 V, 50 A 1-vaihe x 32 A tai 3-vaihe x 16 A

A LTA A N  T E K N I S E T  T I E D OT

* Pohjoisamerikkalaiset altaat toimivat yksivaiheisella 240 voltin 40, 50 tai 60 ampeerin virralla. 
Matalatasoinen ohjelmointi tulee säätää käytetyn virtalähteen mukaisesti. Kun tulovirta on 
vaadittua pienempi, allaspakkaus säätää altaan toimintaa niin, ettei käytettävä virta ylity.  
Tämän seurauksena kaikkia laitteita ei välttämättä voi käyttää samanaikaisesti.

** Eurooppalaiset altaat toimivat yksi- ja kolmivaiheisella 16, 20, 25, 32 ja  
40 ampeerin virralla. Matalatasoinen ohjelmointi tulisi säätää käytetyn virtalähteen 
mukaisesti. Kun tulovirta on vaadittua pienempi, allaspakkaus säätää altaan 
toimintaa niin, ettei käytettävä virta ylity. Tämän seurauksena kaikkia laitteita  
ei välttämättä voi käyttää samanaikaisesti. Katso sivulla 8 olevaa huomautusta.
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Asennusohjeet

Sijoituspaikan valmistelu
Pidä huoli seuraavista seikoista:
   •  Asenna allas aina riittävän kestävälle ja tasaiselle pinnalle. Vedellä täytetty allas painaa todella  

paljon. Varmista, että valitsemasi paikka kestää täytetyn altaan painon.
   •  Sijoita altaan sähköosat sisältävä laitekotelo sellaiseen paikkaan, josta altaan säännölliset ylläpito-  

ja huoltotyöt onnistuvat vaivattomasti.
   • Varmista vaivaton pääsy kaikkiin altaan muihin huoltoluukkuihin.

Pinta-asennus ulkotiloihin
Riippumatta uuden altaan sijoituspaikasta, riittävän kestävä allasta tukeva perustus on ehdottoman 
tärkeää. Mikäli allas asennetaan ulos puiselle alustalle, suosittelemme että sen alle sijoitetaan pihakiviä 
tasaisin välimatkoin. Näiden kivien täytyy olla tehty vähintään viiden sentin paksuisista ja 30 cm 
levyisistä neliönmuotoisista laatoista. Kiviäkin käytettäessä allas saattaa asettua ja painaa alustaa vinoon, 
joten allas saattaa myöhemmin vaatia suoristamista. Jos asennat altaan ulos Forever Floor® -lattialle, 
voit asettaa sen lähestulkoon mille pinnalle tahansa, kunhan se on tukeva ja tasainen.

Terassiasennus
Jotta voit olla varma siitä, että terassin kantavuus riittää kyseiselle altaalle, sinun tulee tietää terassin 
suurin sallittu kuormituspaino. Kysy tarvittaessa neuvoa ammattitaitoiselta rakennusurakoitsijalta tai 
-suunnittelijalta. Altaan oman painon, sen sisältämän veden ja henkilömäärän yhteispainon löydät 
teknisten tietojen yhteydessä esitetystä taulukosta. Neliöjalkaa kohden määritelty paino ei saa ylittää 
rakenteille luokiteltua kapasiteettia, muuten rakenteet voivat vaurioitua pahasti.

Arctic Spas® -jälleenmyyjäsi voi antaa sinulle paikallisia tietoja, kuten kaavoitusta koskevat säännökset 
sekä rakennussäännöt.

Jokasään altaan sijoituspaikan valmistelu
Uudet jokasään altaat tulee sijoittaa valmistetulle, tasaisen tukevalle ja vakaalle pinnalle (betoniperus-
tus, asianmukaisesti suunniteltu puuterassi tms.). Jokasään altaita ei saa sijoittaa suoraan ruohikolle, 
paljaaseen maahan tai hiekkakentälle, koska tällainen epäsäännöllinen pinta saattaa aiheuttaa vikoja 
allasrungon ja -kuoren rakenteeseen ja mitätöidä takuun. 

Parvekkeet, betoniperustukset ja terassit on 
rakennettava kaikkien rakennussäännösten 
mukaisesti, ja niiden tulee kestää vähintään 
66 kilon painon neliömetriä kohden. 

Arctic Spa -altaasi kaikki neljä sivua on 
varustettu huoltoluukuilla. Asiakas on 
vastuussa altaaseen pääsyn takaamisesta ja 
siitä, että sivuilla on vähintään 45–60 cm 
tilaa. Mitä enemmän tilaa on, sen parempi. 
Pyydä myyntihenkilökunnalta tai huolto-
osastolta lisätietoja tämän kulkuväylän 
toteuttamisen eri mahdollisuuksista.

VAROITUS! VAROITUS! 
Suosittelemme, että Arctic Spa -altaat asennetaan 

maan pinnalle.  Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun 
rakennusurakoitsijaan terassin suunnittelemiseksi tai 

sen vaatimusten arvioimiseksi. Varmista, että allasta on 
mahdollista huoltaa kaikilta neljältä sivulta.
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Huomautus eurooppalaisille asiakkaille: 
2,4 metrin Epic-sarjan sähkövaatimukset ovat  
240 volttia, 40 A yksivaiheinen tai 2-20 A tai 3-20 A 
tai 3-16 A; voit valita 1-, 2- tai 3-vaiheisen  
virtalähteen 16, 20, 25, 32, 40, 50 ja 60 ampeerilla.

Sähkötiedot
VAROITUS!
Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa suorittaa sähkökytkennät!

altaaseenSähkö-
kotelosta

TÄRKEÄT LIITÄNNÄT: (Pohjois-Amerikan asennus)

GFCI:n nollakytkentä tulee liittää neutraaliin väylään.
Altaan nollakytkentä tulee liittää katkaisimeen.

Esimerkki  
alakeskuksen kyt-

kentäkaaviosta

Sähköasennusohjeet

VAARA!

Sähköiskuvaara.  
ÄLÄ JATKA,  

jollet ole lisensoitu 
sähköasentaja.  

Tämä kaavio on vain 
neuvoa-antava!

ARCTIC SPAS® -ALTAAT TULEE KYTKEÄ KAIKKIEN SOVELTUVIEN  
PAIKALLISTEN SÄHKÖMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. SÄHKÖTYÖT SAA 

SUORITTAA AINOASTAAN KOKENUT JA PÄTEVÄ  
SÄHKÖASENTAJA, JOLLA ON PAIKALLISEN RAKENNUS-/ 

SÄHKÖTARKASVIRASTON HYVÄKSYNTÄ. 

Virtalähteen tulee olla altaan sertifiointitarrassa merkittyjen vaatimusten mukainen. Tarra sijaitsee  
allasohjaimen vieressä (pakkaus). Jos ohjearvoja ei voida lukea, pyydä apua tehtaalta. - ÄLÄ ARVAA 
ITSE OHJEARVOJA!

VAROITUS:  GFCI /RCD-katkaisinten irrottaminen tai ohittaminen tekee altaasta  
vaarallisen ja mitätöi altaan takuun.

TÄRKEÄÄ:  Arctic Spa -altaasi on suunniteltu huolellisesti takaamaan paras mahdollinen  
suojaus  sähköiskuja vastaan. Muista, että jos liität altaan virheellisesti  
kytkettyyn virtapiiriin, monet altaan turvaominaisuuksista eivät ole käytössä.

Eco-Pak-allaspakkauksella voit käyttää kaikkia ilmaisen onSpa® -sovelluksemme ominaisuuksia älypuhelimellasi. onSpa® 
sisältää useita käyttöoppaita ja tietoja, joista on hyötyä kaikkien allaspakettien käytössä. Löydät tarkemmat ohjeet onSpa-
sovelluksen käytöstä lataamalla sovelluksen osoitteesta http://www.arcticspas.com/support/downloads-manuals-brochures/ 

tai verkkosivustoltamme www.ArcticSpas.com
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Käynnistysmenetelmät
TÄRKEÄÄ:
Arctic Spa® -allas on testattu perusteellisesti valmistusvaiheessa altaan toimintavar-
muuden ja pitkäaikaisen asiakastyytyväisyyden takaamiseksi.  Pyyhi altaan kuori 
puhtaaksi pehmeällä liinalla ennen altaan täyttämistä vedellä. Varmista, että täytät 
altaan suodatinkannun kautta. Lue seuraavat ohjeet ja noudata niitä huolellisesti, 
jotta osaat käynnistää ja täyttää altaan oikein.

     1) Varmista, että sähkökytkennät on suoritettu tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

     2) Tarkista, että kaikki O-renkaat on asennettu liitoksiin ja että liitokset ovat riittävän tiukalla.

     3)  Varmista, että kaikki kuulaventtiilit ovat auki ja että tyhjennysaukko on suljettu. Altaan tyhjen-
nysliitos sijaitsee ulkokaapissa. Katso sijaintitietoja sivulta 16

     4)  Täytä allas puutarhaletkun avulla. Täytä allas ennakkoon suodatetulla vedellä tyynyjen alaosaan 
saakka (tai noin 15 cm kelluvan sulkujärjestelmän yläpuolelle). 
Huomautus: jos altaasi on varustettu Peak 2 Ozone -järjestelmällä, varmista että täytät  
altaan suodatinkorista, jossa ei ole painollista suodatinsulkua.

 
     5)  Kun allas on täytetty oikealle tasolle, kytke virta päälle ohjauspaneelin GFCI/RCD-katkaisimella. 

     6)  Suuttimien pumppuun, lämmitysjärjestelmään ja kaikkiin altaan sisällä sijaitseviin putkistoihin 
pumpataan vettä altaan täyttämisen yhteydessä. Tarkista suutinjärjestelmän toiminta ja poista 
jäljellä oleva ilma putkistoista noudattamalla seuraavia vaiheita:

          a)  Kaikki mallit: Paina Pump 1 -painiketta toisen kerran kytkeäksesi pumpun suurelle nopeudel-
le. Anna käydä minuutin ajan.

          b)  Signature-, Ultra-, Epic- ja Legend-sarjat: Paina myös Pump 2 -painiketta. Tämä pumppu toimii 
vain suurella nopeudella. Anna käydä minuutin ajan.

          c)  Legend- ja Epic-sarjat: Paina myös Pump 3 -painiketta. Tämä pumppu toimii vain suurel-
la nopeudella. Anna käydä minuutin ajan.  Kun suutinjärjestelmä on käyttövalmis (tuottaa 
voimakkaita ja tasaisia suihkuja), altaan ennakkovalmistelut on suoritettu. Paina kutakin 
Pump-painiketta kerran sammuttaaksesi pumput.

          d)  Paina Epic-sarjan pumpun #4 ja #5 painikkeita kerran käynnistääksesi ne, ja anna niiden  
olla käytössä minuutin ajan.

TÄRKEÄÄ: Heikot tai katkonaiset suihkut ovat merkki alhaisesta vedentasosta, tukkeutuneesta  
suodatinpatruunasta tai virheellisesti säädetystä suodattimen sulusta.

     7)  Lisää kemikaaleja ja säädä veden koostumusta jälleenmyyjän antamien ohjeiden mukaisesti.  
Ohjeita löytyy myös tämän käyttöoppaan kappaleesta “Veden huolto ”.

     8)  Säädä veden lämpötila sopivaksi (38 ja 40 ºC välille), ja aseta sitten muovikansi altaan päälle 
veden lämpötilan vakauttamiseksi (noin 16 tunniksi). Varmista, että kansi on kiinnitetty lukoilla. 
Tarkista allasveden lämpötila säännöllisesti. Siirry seuraavaan vaiheeseen veden lämpötilan  
noustessa yli 29 ºC.
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HUOMIO!

Älä käynnistä allasta, 

ennen kuin se on  

täytetty vaadittuun 

vesitasoon asti. Altaan 

pumpun käyttäminen 

ilman vettä voi aiheuttaa 

vaurioita ja mitätöidä 

takuun!

HUOMIO!

Jos altaassasi tai jokasään altaassasi on Spa Boy-  

tai ONZEN-järjestelmä, katso Spa Boy -käyttöoppaasta 

tai ONZEN-käyttöoppaasta tietoja asennuksen 

lisävaatimuksista. Jos sinulla ei ole oppaita, voit 

ladata ne linkistä http://www.arcticspas.com/support/

downloads-manuals-brochures/ tai sivustolta  

www.ArcticSpas.com

     9)  Testaa ja säädä veden puhdistusaineen määrä sopivaksi (sopiva kloorimäärä on 1–3 ppm ja  
bromimäärä 3–5 ppm).

     10)  Käännä ohjaimet keskiasentoon ja paina Pump 2 -painiketta päällä sijaitsevassa ohjauspaneelissa 
viiden sekunnin ajan “Tehosuodatusjärjestelmän” käynnistämiseksi.  Kun järjestelmä on  
käyttövalmis, “boo” näkyy näytössä. Näin allas kierrättää ja suodattaa vettä 45 minuuttia.

     11)  Voit säätää veden lämpötilaa (38 ja 40 °C:n välillä) painamalla TEMP (     ) ja TEMP (     )  
-painikkeita ohjauspaneelissa.  Allas saavuttaa sopivan lämpötilan normaalisti 16–24 tunnin 
kuluessa. Aseta altaan kansi paikoilleen lämpötilan noustessa säädettyyn arvoon.

TÄRKEÄÄ:  Voit lukita haluamasi lämpötila-asetukset oman turvallisuutesi vuoksi. Katso lisätietoja 
Yläsivun ohjauspaneeli -kappaleesta.
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A: Päällä sijaitseva ohjauspaneeli | Katso tästä käyttöoppaasta Päällä sijaitsevan ohjauspaneelin yleiskatsaus.

B: Vesipumppu | Säädetään ON/OFF-venttiilillä.

C: Niskasuuttimet | Kääntyvät niskasuuttimet on suunniteltu niin, että voit säätää ne mahdollisimman mukaviksi. 

Suuttimia säädetään ON/OFF-venttiilillä.

D: Monsoon-suutin 

E: Suuttimet | Kaikkia suuttimia voidaan säätää ja ne voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai lukita päälle suuttimen 
etupintaa kääntämällä.

F: Ohjain | Jos altaasi on varustettu ohjaimella, se jakaa vedenpaineen eri suuttimiin tai  
toimittaa vedenpainetta Monsoon-suuttimeen tai molempiin.

G: Venturi | Päästää ilmaa suuttimiin lisäten suuttimen tehoa, kun Pump 1 -painike on päällä. Jätä se "suljettuun"  

asentoon, kun allas ei ole käytössä.

Altaan yleiskatsaus

A

F

G

E

B

D

C
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Suutin

Viiden tuuman (5”) suuttimet
Viiden tuuman vesihierontasuuttimet tarjoavat laajan pyöröhieronnan. Suuttimia voidaan säätää 

kääntämällä suuttimen pintaa myötäpäivään vahvemman virtauksen saavuttamiseksi ja vastapäivään 

pehmeämmän virtauksen saavuttamiseksi tai virtauksen sammuttamiseksi. Suutin voidaan lukita täysin 

avoimeen asentoon (ON) vääntämällä suuttimen etupintaa myötäpäivään niin pitkälle, kuin se vääntyy. 

Käännä sitä sitten uudelleen, jotta suutin voisi ylittää lukituskohdan.

Kolmen tuuman (3”) suuttimet
Turbo Single -suuttimet tarjoavat laajan pyöröhieronnan. Kolmen tuuman suuttimet on suunniteltu 

yläselän, olkapäiden ja niskan lihasten perusteelliseen hierontaan. Suuttimia voidaan säätää kääntämällä 

suuttimen pintaa myötäpäivään vahvemman virtauksen saavuttamiseksi ja vastapäivään pehmeämmän 

virtauksen saavuttamiseksi tai virtauksen sammuttamiseksi. Suutin voidaan lukita täysin avoimeen  

asentoon (ON) vääntämällä suuttimen etupintaa myötäpäivään niin pitkälle, kuin se vääntyy.  

Käännä sitä sitten uudelleen, jotta suutin voisi ylittää lukituskohdan.

Monsoon-suutin (vain tietyissä malleissa)

Monsoon-suutin on suuri vesihierontasuutin, joka on suunniteltu maksimoimaan hieronta tietyllä  

vartalon alueella. Se sijaitsee altaan alaosassa, minkä ansiosta sillä on helppo hieroa jalkoja, sääriä,  

reisiä ja alaselkää. Monsoon-suuttimen voimakkuutta voi säätää käyttämällä yhtä FusionTM Diverter 

-ohjaimista (sijainti vaihtelee mallikohtaisesti). Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi lisätietoja  

ohjaintasoista tai hyppää altaaseen ja kokeile niitä itse. Epic-malliston 2,4 metrin altaissa on oma 

pumppu numero 5 Monsoon-suutinta varten. Ohjainta ei ole.

Therapy Air -suuttimet  (lisävaruste) 

Therapy Air -järjestelmän ollessa käytössä (katso altaan säätötoiminnot), veteen muodostuu  

pehmeitä ilmakuplia, jotka hierovat miellyttävästi vartaloasi kauttaaltaan. 

Yksi 
pulssi

Yksi 
pulssi

Niskasuutin
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Päällä sijaitseva ohjauspaneeli
Altaan ohjaus on suunniteltu siten, että kytkemällä altaan asianmukaisesti maadoitettuun  
virtalähteeseen ja noudattamalla tämän käyttöoppaan ohjeita allasvesi lämpenee automaattisesti  
valittuun lämpötilaan. Monet muut toiminnot, kuten suodattaminen, turvatarkastukset ja  
ylläpitomuistutukset, ovat automaattisia, jotta altaan käyttö olisi mahdollisimman huoletonta.

Mutta sinä ohjaat altaasi käyttöä!  Päällä sijaitsevalla ohjauspaneelilla (TSC) voit säätää lämpötilan, 
aloittaa suodatusjakson, säätää valoja ja käynnistää tai sammuttaa pumpun/pumput ja puhaltimen. 
TSC-paneelin näytössä näet, kun olet painanut painiketta ja kun valitsemasi toiminto on suoritettu.

Käynnistysilmaisin
Kun altaaseen kytketään virta, allas tarkistaa, onko korkearajoitettu anturi kiinni lämmitinputkessa. 
Tämän tarkistuksen aikana näytössä näkyy "tSt" ja altaan valot vilkkuvat, kunnes testi on päättynyt.  
Jos "tSt" epäonnistuu, koodi "HPt" ilmestyy näyttöön. Katso seuraavan sivun pikaviiteoppaasta  
mahdollisia ratkaisuja.

Pumppu 1

Pumppu 2
Therapy Air

Valon säätö

Näyttöpaneeli

Pumppu 3 Suodatin-
jakso

Ylä-
nuoli

Ala-
nuoli

Toiminnon merkkivaloalue
Pieni ylösalaisin oleva kolmio merkin yläpuolella ilmaisee, että kyseinen toiminto on käytössä.

Pumppu 1

Pumppu 2
Pumppu 3

Valon säätö

Näyttöpaneeli

Pumppu 4 Pumppu 5 Ylä-
nuoli

Ala-
nuoli

Toiminnon merkkivaloalue
Pieni ylösalaisin oleva kolmio merkin  
yläpuolella ilmaisee, että kyseinen  
toiminto on käytössä.



Pikaopas
 Pikaviiteopas tarjoaa pikaisen katsauksen altaan päätoimintoihin ja 
ominaisuuksiin, joita voi käyttää digitaalisella ohjauspaneelilla.
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Pumpun 1 käynnistys:
Paina pumpun 1 painiketta kääntääksesi pumpun 1 nopeutta
pienemmäksi. Paina toisen kerran painiketta kääntääksesi  
pumpun 1 nopeutta suuremmaksi. Kolmas painallus kytkee pumpun 
1 pois päältä. Sisäinen ajastin kytkee pumpun 1 automaattisesti 
pois päältä 20 minuutin kuluttua, paitsi jos se on sammutettu 
manuaalisesti.
Pumpun 1 merkkivalo syttyy, kun pumppu 1 käy suurella nopeudella. 
Se vilkkuu, kun pumppu 1 käy pienellä nopeudella.

Pumpun 2 käynnistys:
Paina pumpun 2 painiketta pumpun 2 käynnistämiseksi. Toinen 
painallus sammuttaa pumpun 2. Sisäinen ajastin kytkee pumpun 
2 automaattisesti pois päältä 20 minuutin kuluttua, paitsi jos se on 
sammutettu manuaalisesti.
Pumpun 2 merkkivalo syttyy, kun pumppu 2 käy
suurella nopeudella.

Pumpun 3 käynnistys:
Paina pumpun 3 painiketta pumpun 3 käynnistämiseksi. Paina
toisen kerran sammuttaaksesi pumpun 3. Sisäinen ajastin kytkee 
pumpun 3 automaattisesti pois päältä 20 minuutin kuluttua, paitsi 
jos se on sammutettu manuaalisesti.

Pumpun 4 käynnistys (vain Epic-sarja):
Paina pumpun 4 painiketta pumpun 4 käynnistämiseksi. Paina
toisen kerran sammuttaaksesi pumpun 4.  Sisäinen ajastin kytkee 
pumpun 4 automaattisesti pois päältä 20 minuutin kuluttua,
paitsi jos se on sammutettu manuaalisesti.

Pumpun 5 käynnistys (vain Epic-sarja):
Paina pumpun 5 painiketta pumpun 5 käynnistämiseksi.  Paina
toisen kerran sammuttaaksesi pumpun 5.  Sisäinen ajastin kytkee 
pumpun 5 automaattisesti pois päältä 20 minuutin kuluttua, paitsi 
jos se on sammutettu manuaalisesti.

Puhaltimen käynnistys:
Paina puhallinpainiketta kerran käynnistääksesi Therapy Air (TA) 
-puhaltimen. Toinen painallus sammuttaa TA-puhaltimen. 

Veden lämpötilan säätö:
Käytä ylänuoli- ja alanuolipainikkeita veden
lämpötilan säätämiseksi. Lämpötila-asetukset näkyvät 5 sekunnin 
ajan uuden valinnan vahvistamiseksi. Veden  lämpötilaa voi säätää 1º 
askelin 15 - 40 ºC välillä.

Lämpötilamerkki ilmaisee halutun lämpötilan, EI veden nykyistä 
lämpötilaa.

Automaattinen vedenlämmitin käynnistyy:
Kun veden lämpötila on 0,5 ºC alle
asetetun lämpötilan, lämmitin käynnistyy automaattisesti ja 
lämmittää veden, kunnes se on 0,5 ºC yli asetetun lämpötilan.
Lämmittimen merkkivalo syttyy, kun lämmitin on päällä.

SpaBoy Boost (jos kuuluu varustuksiin)
Paina ja pidä painettuna pumppu numero 2:n näppäintä 10 sekunnin 
ajan aloittaaksesi SpaBoy boost -tehotilan. Siinä SpaBoy-elektrodia 
käytetään 30 minuutin ajan ORP-asetuksista riippumatta. Kun se on 
päällä, “Sbb” näkyy.

Näytön kääntö
Paina lämmittimen näppäintä ja pidä sitä painettuna 20 sekunnin 
ajan kääntääksesi näytön.

Lämpötilayksikkö:
Pidä valopainike pohjassa 5 sekunnin ajan vaihtaaksesi
yksiköiden ºF ja ºC välillä.

Valon sytyttäminen:
Jos altaassasi on Ultimate-valaistus, voit tarkastella eri 
valovaihtoehtoja painamalla valopainiketta ON/OFF/ON. Sytytä 
valo painamalla valopainiketta. Toinen painallus sammuttaa valon. 
Sisäinen ajastin sammuttaa valon automaattisesti 2 tunnin kuluttua, 
paitsi jos se on sammutettu manuaalisesti. Valon merkkivalo näkyy 
näytössä, kun valo on päällä.

Stereojärjestelmä (stereoilla varustetut altaat):
Kaikki käyttäjän toiminnot käynnistävät stereojärjestelmän kahdeksi 
tunniksi.

Vesiputous
Vesiputoustoiminto käynnistyy sitä lähimpänä olevasta pumpusta, 
ja sen toiminta vaihtelee allasmallien ja -sarjojen mukaan.
Vesiputous voidaan käynnistää pitämällä puhallinpainiketta 
pohjassa (pumppu 3 Epic-sarjassa) kolmen sekunnin ajan.

Valmiustila:
Pidä pumpun 3 painiketta pohjassa viiden sekunnin ajan 
valmiustilan käynnistämiseksi. “stby”-viesti näkyy näytössä, ja 
lämmitys ja suodatus lakkavat toimimasta 30 minuuttiin. Pääset pois 
valmiustilasta painamalla mitä tahansa painiketta.
Huomio: jos järjestelmä on sammunut lämmittimen ollessa päällä, 
pumppu 1 on käynnissä kolmen lisäminuutin ajan.

Näppäinlukitus:
Voit valita kahden tilan väliltä: täysi tai osittainen lukitus. Täydessä 
lukituksessa kaikki näppäimistötoiminnot on lukittu. Osittaisessa 
lukituksessa vain perustoiminnot ovat käytettävissä (pumput, 
puhallin, valo).
Digitaalisen ohjauspaneelin lukitseminen:
Pidä pumpun 1 painiketta pohjassa viiden sekunnin ajan. Näyttöön 
ilmestyy viesti “LocP”, jossa “P” tarkoittaa osittaista lukitusta. 
Vapauta painike, niin näppäimistö on osittaisessa lukitustilassa.
Pidä painiketta pohjassa toiset viisi sekuntia, jos haluat aktivoida 
täyden lukitustilan. Näyttöön ilmestyy viesti “LocF”.
Kun ohjauspaneeli on lukittuna, kaikki automaattiset toiminnot 
toimivat normaalisti. Jos painiketta painetaan alas, “LocP”- tai 
“LocF”-viesti näkyy näytössä sekunnin ajan. Vapauta näppäimistö 
pitämällä pumpun 1 painiketta pohjassa uudelleen viiden sekunnin 
ajan.

Tehotila:
Pidä pumpun 2 painiketta pohjassa viiden sekunnin ajan tehotilan 
käynnistämiseksi. Tässä tilassa pumpun 1 korkea nopeus ja 
otsonaattori toimivat 45 minuutin ajan. Tehotilan ollessa käynnissä 
näytössä näkyy viesti “boo”. Tätä tilaa käytetään suodattamisen 
nopeuttamiseen altaan intensiivisen käytön jälkeen tai juuri 
altaaseen lisättyjen kemikaalien sekoittamisen nopeuttamiseen. 
Pääset pois tehotilasta painamalla mitä tahansa painiketta. 

Sumuttava vesiputous
Sumuttavaa vesiputousta säädetään painamalla valopainike 
pohjaan kahden sekunnin ajaksi. Tämä käynnistää valot, 
sumuttimen ja pienen pumpun, jolla järjestelmä toimii. Sumutin/
vesiputous suljetaan painamalla valopainiketta kerran. Järjestelmä 
pysyy käynnissä kahden tunnin ajan, ellei sitä suljeta manuaalisesti 
valopainikkeella.

Ensimmäisen käynnistyksen tai uudelleenkäynnistyksen yhteydessä 
on suositeltavaa päästää vettä sumuttimen/vesiputouksen aukkoon 
alueen täyttämiseksi, jotta sumutinyksiköt eivät vahingoitu 
ennenaikaisesti.
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PROGRAMMING THE SETTINGS

- Pump 2, Pump 3 (Pump 4 & Pump 5 on an epic series spa) and the blower run for 20 seconds, then
- Pump 1 runs at low speed for the programmed number of hours (see below), and
- The ozonator is turned on.

Press the Filter button (pump 5 on 

options.  Your display will show 
“Sett” and from here you will be 
able to choose your settings. 

Press your Filter/Pump 5 but-

option.  This is your Ozone 
Cycle Duration (if equipped).

Use your arrow keys to select 
your Ozone Cycle Duration.  
You can select from 1 to 24 
hours per day.

Press your Filter/Pump 5 
button again.  Your display 
will now show the settings 
for your Onzen system (if 
equipped). 

Sett On 02O  03
3

Use your arrow keys to select 
your Onzen Cycle Duration.  
You can select from 1 to 24 
hours per day.

Press your Filter/Pump 5 
button again.  Your display 
will now show the settings 
for your Filter Duration.

F   06

Use your arrow keys to select 
your Filter Duration in hours.  
You can select from 0 to 6 
hours.

Press your Filter/Pump 5 but-
ton again.  Your display will 
now show the settings for 
your Filter Cycle Frequency.

F   06

p

FF 02

Use your arrow keys to select 
your Filter Cycle Frequency 
from 1 to 4 times per day.

5 5 5

5 5

O  03
3

On 02

p

FF 02

Huomaa: Näet vain ne vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä altaallesi.  Jos altaassasi ei ole otsoni- eikä onzen-toimintoa, siirryt suoraan suodatusjakson asetuksiin.  
Ja vaikka Epic-sarjan yläsivu on suunniteltu eri tavalla, yllä esitellyt vaiheet ovat samat. Voit palata takaisin edellisiin asetuksiin painamalla Pump 3 -painiketta (Pump 4 -painike  
Epic-sarjan altaissa). Pumpun 1 painikkeella voit poistua tallentamatta muutoksia.  Kun saavut asetusten loppuun, paina suodatinpainiketta vielä kerran muutosten tallentamiseksi ja  
suodatusjakson aloittamiseksi välittömästi. Jos et paina suodatinpainiketta vielä kerran, muutoksesi tallennetaan ja suodatinjakso käynnistyy ohjelmoituun aikaan.

45 minuutin suodatusjakson keskeyttäminen: Jos käynnistät pumpun, puhaltimen tai valon suodatusjakson aikana, jakso keskeytyy ja jatkaa 45 minuutin kuluttua siitä,  
kun olet (tai järjestelmä on) sammuttanut viimeisen käynnissä olevan toiminnon.

VIANMÄÄRITYS

VIRHEKOODI KUVAUS

Prr Lämpötila-anturi on kytketty irti reunalevystä

HL Liian korkea lämpötila. Altaan veden lämpötila on yli 44,5 °C(vilkkuu)

Hl Yläraja. Lämmitinputken lämpötila on yli 48 °C

FLO Virtauskytkin auki. Virtauskytkin ei tunnista virtausta pumpun 1 ollessa käynnissä.

FLC Virtauskytkin kiinni. Virtauskytkin tunnistaa virtausta pumpun 1 ollessa sammuksissa.

oth Lämmitinputki lämpenee liian nopeasti. Tarkistetaan vain lämmittimen ollessa päällä.

FrEEzE
ProtEct

Jäätymisenestotila. Käynnistyy, kun veden lämpötila on alle 10 °C, ja sammuu, kun veden lämpötila nousee 15 asteeseen

Pyydetty ominaisuus ylikuormittaisi katkaisimen, joten pyyntö on hylätty.

GF Pyydetty toiminto on poistettu käytöstä epäillyn maadoitusvian vuoksi.

Yläpuoli on osittain lukittu

l  f Yläpuoli on kokonaan lukittu

Virran päälle kytkemisen jälkeen allas tarkastaa, onko korkearajoitettu anturi kiinni lämmitinputkessa. Tämän aikana "tSt" näkyy näytössä.

hpt Jos lämmittimen anturitesti epäonnistuu, HPt näkyy näytössä.

h Jos korkearajoitettu anturi on kytketty pois levystä, "Hd" näkyy näytöllä.

ph Jos Spa-Boy on asennettu ja pH-arvo on yli 8,2, "pH" näkyy näytöllä.

*  Jos se käynnistetään matalan tason ohjelmoinnissa,  
valot vilkkuvat, kun näyttöön ilmestyy virhekoodi

Huomaa: Jos haluat lisätietoja virhekoodeista, lataa virhekoodien 
pikaopas seuraavasta linkistä  http://www.arcticspas.com/support/
downloads-manuals-brochures/ tai sivustolta www.ArcticSpas.com

Vianmääritysohjeista on lisätietoja osoitteessa myarcticspa.com. 
Avaa vianmäärityksen välilehti vaakasuorasta työkalupalkista.

ASETUSTEN OHJELMOINTI
Suodatusjakson aikana:
- pumppu 2, pumppu 3 (pumppu 4 ja pumppu 5 epic-sarjan altaissa) ja puhallin toimivat 20 sekunnin ajan, jonka jälkeen
- pumppu 1 toimii pienellä nopeudella ohjelmoidun tuntimäärän ajan (katso alla) ja
- otsonaattori käynnistyy.

Paina suodatinpainiketta (pumppua 5 
epic-sarjassa) suodatusvaihtoehtojen 
valitsemiseksi. Kun näytössä näkyy 
“Sett”, voit valita asetukset.

Valitse Onzen-jakson kesto 
nuolipainikkeilla. Voit valita 
kestoksi 1-24 tuntia päivässä.

Valitse nuolipainikkeilla 
suodatusjakson tiheydeksi  
1-4 kertaa päivässä.

Paina suodatin-/pumppu 5 
-painiketta uudelleen ensimmäisen 
vaihtoehdon näyttämiseksi. Tämä on 
otsonijakson kesto (mikäli se kuuluu 
altaan varustukseen).

Paina suodatin-/pumppu 5 
-painiketta uudelleen. Nyt näytössä 
näkyy suodatusjakson asetukset.

Valitse otsonijakson kesto 
nuolipainikkeilla. Voit valita 
kestoksi 1-24 tuntia päivässä.

Valitse suodatusjakson kesto 
tunneissa nuolipainikkeilla.  Voit 
valita keston 0 ja 6 tunnin väliltä.

Paina suodatin-/pumppu 5 
-painiketta uudelleen. Nyt 
näytössä näkyy Onzen-
järjestelmän asetukset (mikäli 
se kuuluu altaan varustukseen).

Paina suodatin-/pumppu 5 
-painiketta uudelleen. Nyt näytössä 
näkyy suodatusjakson tiheyden 
asetukset.
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Altaan huolto ja ylläpito
Arctic Spa® -altaasi on valmistettu korkealuokkaisimmista ja kestävimmistä käytettävissä olevista materiaaleista.  
Siitä huolimatta suorittamasi altaan huolto ja ylläpito määrittää altaasi ja sen erillisten osien eliniän.  
Säännöllinen ylläpito tämän kappaleen antamia neuvoja noudattamalla auttaa sinua suojelemaan investointiasi.

TÄRKEÄÄ: Ennen kuin huollat altaan, tarkista allas visuaalisesti nähdäksesi missä kunnossa se on ja havaitaksesi mah-
dolliset poikkeavuudet. Jos yksikin osa on vioittunut, irrallaan tai kadonnut, älä jatka huoltoa.  
Ota välittömästi yhteys tehtaan valtuuttamaan jälleenmyyjään.

Veden poistaminen
Allasveteen kerääntyy ajan mittaan pesuaineiden jäänteitä sekä uimapuvuista ja käytettävistä 
kemikaaleista veteen liuennutta likaa. Yleensä noin 3–4 kuukauden kuluessa allasveden tasapai-
nottaminen hankaloituu ja vesi täytyy vaihtaa. Suihkussa käynti ilman saippuaa ennen altaaseen 
siirtymistä tai uimapuvun peseminen pelkästään huuhtelemalla auttavat pitämään allasveden 
hyvässä kunnossa vähentämällä veteen liukenevien pesuaineiden määrää.  
Allasveden vaahtoutumisongelmia aiheuttavat kuitenkin orgaaniset aineet, erityisesti  
erilaisesta vartalovoiteista peräisin olevat rasvat. Mikäli allasta käytetään usein ja siellä  
oleilee useita ihmisiä, vesi täytyy vaihtaa  useammin. Allasveden laatu heikkenee ajan  
mittaan siihen kertyvän, suodattamattoman lian vuoksi.

TÄRKEÄÄ: Muista vaihtaa vesi 3–4 kuukauden välein.

Altaan tyhjentäminen:
     1.  Kytke alipaneelin GFCI/RCD-katkaisin pois päältä tai suorita pikakytkentä irti.
     2.  Etsi letkunsovitin ja kierrä se puutarhaletkuun. 
     3.  Irrota tyhjennystulppa ja kierrä sovitin paikalleen.
     4.   Kun sovitin on kierretty kokonaan paikoilleen, tyhjennyskohta avautuu automaattisesti ja 

altaan tyhjennys käynnistyy.
Huomautus: Kaikki Arctic Spas® -allasmallit tyhjennetään lattiatyhjennysaukon kautta. 
Laitteet, kuten esimerkiksi pumput ja lämmitin, tyhjentyvät myös. Kaikista malleista jää 
pieni määrä vettä jalkakaivoon. Kaikki putkistoon ja laitteisiin mahdollisesti tyhjennyksen 
jälkeen jäävä vesi täytyy poistaa ainoastaan silloin, mikäli allas valmistellaan talvisäilytystä 
varten.
     4.  Tarkista tyhjän altaan pinnat ja puhdista tarvittaessa.
     5.  Sulje poistoventtiili.
     6.  Täytä allas uudestaan vedellä ENNEN virran kytkemistä päälle.

TÄRKEÄÄ: Jos käytät uudelleenkäytettäviä suodattimia, suodatinpatruunat on syytä huuhdella viikoittain. 
Puhdista suodatinpatruunat suodattimen puhdistusaineella kerran kuussa ja aina silloin, kun allas tyhjenne-
tään puhdistusta varten.   (Jos käytät Arctic Spas -kertakäyttösuodattimia, vaihda patruuna aina uuteen, kun 
allas tyhjennetään, tai noin kolmen kuukauden välein).
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Suodatusjärjestelmä
      Kirkastus- tai vaahdonestonaineiden käyttöä ei suositella kertakäyttösuodattimien kanssa!
Arctic Spas® -altaat on varustettu tasapainotetulla suodatuksella, mikä tarkoittaa sitä, että suodatinpatruuna  
on mitoitettu pumppujärjestelmää vastaavaksi.  Kuten kaikissa suodatusjärjestelmissä, myös tässä järjestelmässä suoda-
tinpatruuna voi tukkeutua ja heikentää veden virtausta. Suodatusjärjestelmän puhtaanapito on  
ehdottoman tärkeää. Suosittelemme suodattimen vaihtamista uuteen kertakäyttöiseen Arctic Pure®  
-suodattimeen kolmen (3) kuukauden välein. 

Suodatinpatruunan poisto ja asennus
    1. Kytke allas valmiustilaan yläsivun ohjauspaneelin on/off-painikkeella.
    2. Irrota teleskooppinen suodatinkotelo
    3.  Irrota suodatinpatruuna kiertämällä ja puhdista uudelleenkäytettävä suodatin tai heitä  

kertakäyttösuodatin pois.
    4. Kiinnitä puhdistettu tai uusi suodatin kiertämällä.
    5. Liu´uta teleskooppinen suodatinkotelo takaisin suodatinkannuun.

Allastyynyjen kunnossapito
Monissa Arctic Spas® -malleissa käytetyt tyynyt tarjoavat mukavuutta moneksi vuodeksi, jos niistä pidetään  
hyvää huolta. Ne on sijoitettu vedentason yläpuolelle vähentämään klooratun veden ja muiden allasveden  
kemikaalien aiheuttamaa valkaisua. Jotta tyynyt kestäisivät pitkään, ne tulisi irrottaa ja puhdistaa aina,  
kun allasta puhdistetaan. Kehosta irronneet öljyt voidaan poistaa miedolla saippuavesiliuoksella. Huuhtele allastyynyt 
AINA kauttaaltaan poistaaksesi saippuajäännnökset. Levitä tyynyihin Arctic Pure® Cover Renew -puhdistusainetta 
puhdistuksen jälkeen. Jos et käytä allasta pitkään aikaan (esimerkiksi loman aikana tai kun allas on laitettu talvisäily-
tykseen) tai jos allasvesi on liian kloorattua, allastyynyt tulisi poistaa altaan seuraavaan käyttökertaan asti.

Allastyynyjen poisto ja vaihto:
    1.  Vedä tyynyä suoraan ylöspäin, kunnes se tulee esiin koko pituudeltaan. Kuoren akryylipinnan vieressä 

on painike, jota painamalla voit vetää tyynyä ylöspäin ja saada sen kokonaan ulos.
    2.  Asenna allastyyny uudelleen painamalla painiketta ja työntämällä tyynyn varovasti paikoilleen.

Altaan kuoren kunnossapito
Arctic Spa® -altaassasi on lasikuidulla vahvistettu Aristech®-valuakryylikuori. Tahrat ja lika eivät yleensä tartu altaan 
pintaan. Mahdollinen lika lähtee yleensä helposti pois pehmeällä liinalla tai pesusienellä. Useimmat kotikäyttöön 
tarkoitettu puhdistusaineet vaurioittavat altaan pintaa. Ruokasoodaa tai etikkaa voidaan myös käyttää vähäisempien 
pintatahrojen poistoon. Huuhtele altaan pinta aina huolellisesti puhtaalla vedellä puhdistusaineiden käytön jälkeen.

Tietoja huollosta:
    1.   Veden sisältämä rauta ja kupari voivat muuttaa altaan kuoren sävyä, mikäli asiaan ei puututa. Arctic 

Spas® -jälleenmyyjältäsi saat Arctic Pure® Best Defence -puhdistusainetta, jos allasvesi sisältää runsaasti 
liuenneita mineraaleja.

    2.  Alkoholia tai mitään kotikäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita, joita ei ole mainittu allaspintojen 
puhdistukseen sopivien puhdistusaineiden luettelossa, EI suositella käytettäväksi. ÄLÄ KÄYTÄ mitään 
hankaavia aineosia sisältäviä puhdistusaineita tai liuotinaineita, sillä ne voivat vaurioittaa altaan kuoren 
pintaa. Kovien kemikaalien käytön aiheuttamat altaan pintavauriot eivät kuulu takuun piiriin.
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Altaan kannen kunnossapito
VAROITUS: Kansi on käsikäyttöinen turvakansi, joka vastaa kaikki ASTM-standardin valmistuspäivänä 

voimassa olevia, altaiden kansia koskevia vaatimuksia, tai ylittää ne, mikäli kansi asennetaan ja sitä käytetään 

asianmukaisella tavalla. Irtonaiset tai huonosti paikoilleen kiinnitetyt kannet ovat vaarallisia. Avaa kansi 

aina kokonaan ennen altaan käyttöä. Muista tarkistaa kansi kulumisen ja rappeutumisen varalta. Allasta 

käytettäessä kansi altistuu normaalille kulumiselle. Huolehdi kannen kunnosta seuraavassa esitettyjen 

ohjeiden mukaisesti.

Vinyylikansi
Altaan vinyylikansi on kaunis katsoa ja varustettu kestävällä vaahtomuovieristyksellä. Kuukausittainen  

puhdistus ja huolto ovat suositeltavia kannen kauneuden säilyttämiseksi.

Vinyylikannen puhdistus ja huolto:
     1.  Irrota kansi altaasta ja aseta se varovasti seinää tai aitaa vasten.
     2.  Suihkuta kannesta irtonainen lika ja pöly puutarhaletkulla.
     3.   Kuuraa vinyylikantta pyörivin liikkein suurella pesusienellä ja/tai pehmeäharjaksisella harjalla ja  

pienellä määrällä mietoa saippuaa tai ruokasoodaa. Älä anna saippuaveden kuivua kannen pintaan  
ennen huuhtelua.

     4.  Muista puhdistaa myös kannen reunat ja kyljet. Huuhtele kansi vedellä.
     5.   Huuhtele myös kannen alapinta puhtaalla vedellä (älä käytä saippuaa) ja pyyhi puhtaaksi kuivalla 

liinalla.
     6.   Levitä kannen vinyylipinnalle puhdistuksen jälkeen ohut kerros Arctic Pure® Cover Renew -hoitoainet-

ta puhdistuksen jälkeen ja kiillota.

Allasrungon kunnossapito
Setrirunko: Allasta ympäröivä puurunko säilyy kauniina usean vuoden ajan, mikäli siitä pidetään huolta 

asianmukaisella tavalla. Arctic Spa -allasrunkosi on käsitelty erityisellä Olympic Maximum Wood Stain 

-suoja-aineella. Tätä ainetta tai muuta vastaavaa ainetta kannattaa käyttää säännöllisesti puun suojaukseen, 

jotta suojus ja koko allas pysyisivät siistinä.

Setrirungon säilyttäminen yhtä hienona kuin altaan ostohetkenä on helppoa, kun sivelet setrirunkoosi 

öljykerroksen kaksi kertaa vuodessa. Ajankohdat ovat juuri ennen kesää ja kesän jälkeen. Setrirungon 

öljyämiskertojen välillä voit myös puhdistaa sen ja parantaa sitä Arctic Pure Cover and Cabinet Renew  

-puhdistus- ja hoitoaineella.

Huoltoa tarvitsematon runko: Pese saippualla ja vedellä (ei kovilla kemikaaleilla)

KÄSIKÄYTTÖINEN TURVAKANSI
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LED-valon vaihtaminen
Kaikki Arctic Spas® -altaat on varustettu kahdella yökäyttöön tarkoitet-
ulla vedenalaisella 12 voltin monivärivalolla. Lisävarusteena saatava 
Family Light -paketti sisältää viisi valoa. Valot vaihdetaan seuraavalla 
tavalla:
    1.  Varmista, että valot on kytketty pois päältä tarkistamalla, että 

yläsivun ohjauspaneelissa ei näy valojen kuvaketta.
    2.  Irrota laitteiston huoltoluukkujen kiinnitysruuvit; irrota luukut.
    3.  Paikallista lamppukokoonpano, joka on kiinnitetty lamppukoteloon. Käännä lamppua varovasti  

vastapäivään, kunnes se irtoaa kotelosta. 
    4.  Kytke kaikki kaapelit varovasti irti (merkitse kaapeleiden sijainti muistiin, sillä LED- 

valokokoonpanossa on kaksi pistoketta), ja irrota valokokoonpano pistokkeestaan tai kannastaan.
    5. Kiinnitä uusi LED-valokokoonpano kantaan tai pistokkeeseen ja kytke kaapelit paikoilleen.
    6.  Kiinnitä vedenalainen lamppu lopuksi uudestaan paikoilleen koteloon kääntämällä sitä myötäpäivään, 

kunnes se istuu tiukasti paikoillaan.
Mikäli Ultimate Lights -valosi lakkaavat toimimasta, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoedustajaan. 

Hoito-ohjeet loman ajaksi
Mikäli olet poissa kotoa viikon tai kahden ajan, noudata näitä ohjeita altaan vedenlaadun ylläpitämiseksi.
    1.  Säädä veden pH-arvoa tarvittaessa. 
    2.  Varmista, että vedessä on tarpeeksi vedenpuhdistusainetta, joka riittää paluupäivääsi saakka.
    3.  Tehokäsittele allasvesi Arctic Pure® Boost tai Refresh-aineella.
    4.  Laske veden lämpötilaa.
Kun palaat kotiin:
    1.  Tehokäsittele allasvesi Arctic Pure® Boost tai Refresh-aineella.
    2.  Varmista, että sinulla on riittävästi vedenpuhdistusainetta säännöllistä allaskäyttöä varten.
    3.   Säädä allasveden lämpötila takaisin alkuperäiselle tasolle. Allasta voidaan käyttää sen jälkeen,  

kun vedenpuhdistusaineen määrä on laskenut sallitulle tasolle.

Huomio: Mikäli et käytä allasta yli 14 päivään eikä naapuri, ystävä tai muu ulkopuolinen huoltoedustaja voi 
tulla tarkistamaan ja vakauttamaan veden kemikaalien tasoa, allas on syytä tyhjentää tai valmistella talvisäily-
tykseen (vain talvella). 

Altaan talvisäilytys
Mikäli allasta ei käytetä pitkään aikaan erittäin kylmien sääolosuhteiden vallitessa, se kannattaa tyhjentää 
mahdollisen sähkökatkoksen tai laitevaurion aiheuttaman tahattoman jäätymisen estämiseksi.
On suositeltavaa, että paikallinen valtuutettu jälleenmyyjä valmistelee altaan talvisäilytystä varten.  
Jäätyminen voi vahingoittaa allastasi vakavasti. Altaan vääränlainen talvisäilytys saattaa mitätöidä takuun.

Aquatremor®, Aquatemor® Deluxe tai WetTunes® Stereo (lisävaruste)
uudella Eco-Pak-paketilla, jossa on Bluetooth®-liitäntä.  Voit suoratoistaa musiikkia altaan stereojärjest-
elmiin Bluetooth-laitteelta, kuten älypuhelimelta. Käynnistä stereojärjestelmä painamalla mitä tahansa päällä 
sijaitsevan ohjauspaneelin painiketta. Stereojärjestelmän virta katkeaa automaattisesti kaksi tuntia painikkeen 
painamisen jälkeen.
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Veden huolto
Veden puhdistus on erittäin tärkeää. Allasveden ylläpitoon ei aina kiinnitetä riittävästi huomioita,  
mutta se on kuitenkin erittäin tärkeä osa altaan huoltoa. Jälleenmyyjä opastaa allasveden 
asianmukaisessa ylläpidossa paikallisen veden erityisominaisuudet huomioon ottaen. Allasveden ylläpito 
riippuu käytettävän veden kovuudesta, altaan käyttötiheydestä ja käyttäjien lukumäärästä.  
Seuraavassa esittelemme suosittelemamme allasveden ylläpito-ohjelman:

Yleiset tiedot
Allasveden ylläpito koostuu kolmesta pääasiallisesta osa-alueesta. Ne ovat: (1) vedensuodatus,  
(2) vedenpuhdistus ja (3) kemiallisen tasapainon/pH-arvon tarkistus.

Vaikka altaan suodatusjärjestelmä toimii usean tunnin ajan päivässä ja poistaa hiukkasia allasvedestä, 
suodatusjärjestelmä ei kuitenkaan kykene poistamaan bakteereja eikä viruksia. Vedenpuhdistus on  
altaan omistajan vastuulla. Se voidaan toteuttaa lisäämällä allasveteen säännöllisesti (tarvittaessa 
päivittäin) valmistajan hyväksymiä puhdistusaineita. Vedenpuhdistusaineet säätelevät kemiallisesti 
allasvedessä olevien bakteereiden ja viruksien määrää. Bakteereiden ja viruksien määrä voi kasvaa 
nopeasti puhdistamattomassa allasvedessä.  Veden kemiallisen tasapainon ja pH-arvon säätely 
kuuluu myös altaan omistajan tehtäviin. Kemikaaleja täytyy lisätä allasveteen asianmukaisen 
kokonaisalkaliniteetin (TA), veden kovuuden (CH) ja pH-arvon ylläpitämiseksi. Oikein tasapainotettu 
vedenkoostumus ja pH-arvon säätely vähentävät lian kertymistä ja metallien korroosiota sekä pidentävät 
altaan käyttöikää ja mahdollistavat myös puhdistusaineiden mahdollisimman tehokkaan toiminnan.
Onzen-suolavesijärjestelmät: lue veden huoltoa koskevat ohjeet Onzen-käyttöoppaastasi. 
Spa Boy -järjestelmä: katso veden huolto-ohjeet Spa Boy -järjestelmän käyttöoppaasta.

Allasveden testausta koskevat toimenpiteet
Asianmukainen veden testaus ja analysointi ovat tärkeä osa allasveden tehokasta ylläpitoa.  
Noudata Arctic Spas® -altaille suositeltua ohjelmaa testaamalla seuraavat arvot:

     •  Kokonaisalkaliniteetti

     •  Veden kovuus

     •  pH

     •  Vedenpuhdistusaineet

Vaikka käytettävät allasveden reagenssitestauspakkaukset ovat tarkkoja, testausliuskat ovat kuitenkin 
yleensä helpoin tapa testata allasveden koostumus. Kannattaa kuitenkin muistaa, että testausliuskat 
altistuvat herkästi lämmön ja kosteuden vaikutuksille, mikä voi johtaa vääriin testaustuloksiin. Myös 
korkeat vedenpuhdistusaineiden määrät voivat vääristää testaustuloksia.

TÄRKEÄÄ:  Lue ja noudata testauspakkauksen tai testausliuskojen mukana tulevia ohjeita aina 
huolellisesti mahdollisimman tarkan testaustuloksen varmistamiseksi.

Vinkkejä allasveden testaukseen
Reagenssitestauspakkausta käytettäessä:

     •  Ota vesinäytteet aina 30–45 cm syvyydestä.
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    • Huuhtele testauskennot ennen jokaista käyttökertaa ja myös käytön jälkeen.

    • Älä tyhjennä testausvettä takaisin altaaseen.

    •  Testauspakkauksen sisältämiä kemikaaleja (reagensseja) lisättäessä pidä pulloa pystysuorassa ja lisää 

tipat hitaasti, jotta et käytä ainetta liikaa.

    • Reagenssit täytyy vaihtaa kerran vuodessa, jotta voidaan olla varmoja testaustulosten tarkkuudesta.

Kemikaalien käyttöön liittyvät perusturvallisuusohjeet
Kemikaaleja käytettäessä tutustu etiketteihin huolellisesti ja noudata tarkasti annettuja ohjeita.  
Vaikka kemikaalit suojaavatkin altaan käyttäjiä sekä allasta oikein käytettynä, ne voivat myös olla  
vaarallisia laimentamattomassa muodossaan. Noudata aina seuraavia ohjeita:

    • SÄILYTÄ KEMIKAALIT AINA LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.
    • ÄLÄ KOSKAAN SEKOITA LAIMENTAMATTOMIA KEMIKAALEJA KESKENÄÄN.
    •  HUUHTELE AINA KAIKKI KEMIKAALIEN SEKOITTAMISEEN KÄYTETYT ASTIAT 

HUOLELLISESTI KÄYTÖN JÄLKEEN.
    •  HUUHTELE JA TYHJENNÄ AINA KEMIKAALIEN SÄILYTYSASTIAT ENNEN NIIDEN 

HÄVITTÄMISTÄ.
    •  Mittaa tarvittavat määrät aina huolellisesti.  Älä lisää liikaa aineita allasveteen. Vaadittava määrä 

vaihtelee veden kunnosta riippuen, ja annetut määrät ovat ainoastaan viitteellisiä. 
    • Säilytä kemikaaleja viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoiduissa paikassa.
    • Pidä kemikaaleja sisältävät astiat aina suljettuina silloin, kun niitä ei käytetä. 
    •  Älä hengitä kemikaalihöyryjä tai anna kemikaalien joutua iholle, silmiin, nenään tai suuhun.  

Pese kädet välittömästi kemikaalien käsittelyn jälkeen.
    • Noudata etiketissä annettuja ohjeita, mikäli joudut kosketuksiin vahingossa kemikaalien kanssa.
    • Älä koskaan tupakoi kemikaalien läheisyydessä. Jotkin höyryt ovat erittäin herkästi syttyviä.
    • Älä varastoi kemikaaleja altaan laitteiden kanssa samaan tilaan.

Kemikaalien lisääminen allasveteen
Useimmat kemikaalit (ei koske hitaasti liukenevia kemikaaleja) voidaan lisätä suoraan allasveteen, 

mikäli pumppu on säädetty nopealle virtaustasolle vähintään 10 minuutin ajaksi.

TÄRKEÄÄ KÄYTETTÄESSÄ ARCTIC PURE® BOOST TAI REFRESH -KÄSITTELYÄ  
HUOMIO: Tehokloorauksen tai kloorittoman tehokäsittelyn jälkeen altaan kansi jätetään auki 

vähintään 20 minuutin ajaksi, jotta hapetuskaasut pääsevät poistumaan. Huomattava

hapetuskaasun määrä, joka voi muodostua tehokäsittelyn tuloksena (ei päivittäisen puhdistuksen 

aikana), voi aiheuttaa vinyylin värimuutoksia kannen alaosassa sekä pehmusteissa. Tällaiset vauriot 

katsotaan kemiallisten aineiden väärän käytön aiheuttamiksi, eivätkä ne eivät sisälly takuuseen.

Arctic Pure® -vedenhuolto-ohjelma
Arctic Pure® -vedenhuolto-ohjelmaa noudattamalla säästät aikaa sekä hermoja, ja allasvesi pysyy  

puhtaana sekä kirkkaana.

Ylimääräisten mineraalien poistaminen
Hanavedessä on yleensä liikaa mineraaleja, kuten kalsiumia, kuparia, rautaa, mangaania ja natriumia.
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Tällaisen veden käyttö voi aiheuttaa altaan laitteiston kulumista, mikä voi puolestaan johtaa  

kalkkikiven kerääntymiseen altaaseen sekä altaan likaantumiseen. Liikaa mineraaleja sisältävien  

lähdevesien (kuten kaivovesi) käsitteleminen:  
    1.   Suosittelemme lisäämään 3 ja 1/2 ruokalusikallista (48 grammaa) Arctic Pure® Best Defense  

-ainetta 1000 vesilitraa kohden, kun allasta täytetään vedellä.
    2.   Koska altaasta haihtuu vettä ja uutta vettä lisätään, myös veden sisältämien mineraalien määrä 

kasvaa. Allasvesi voi muuttua kovaksi (liikaa kalsiumia), jolloin lämmittimen pintaan kerääntyvä 
kalkki vaurioittaa lämmitintä. Välttääksesi tällaiset ongelmat lisää allasveteen 1 ruokalusikallinen 

(14 grammaa) Arctic Pure® Best Defense -ainetta 1000 vesilitraa kohden joka viikko.

Tasapainota kokonaisalkaliniteetti
    1.  Allasveden suositeltava kokonaisalkaliniteetti on 80–120 ppm.
    2.   Allasveden kokonaisalkaliniteetti viittaa veden sisältämiin karbonaattien, bikarbonaattien,  

hydroksidien ja muiden alkalien kokonaismääriin. Veden kokonaisalkaliniteettiin viitataan  
myös ilmaisulla "pH-puskuri". Toisin sanoen, se tarkoittaa veden kykyä sietää pH-arvon  
mahdollisia muutoksia.

    3.   Mikäli veden kokonaisalkaliniteetti on liian matala, pH-arvo vaihtelee huomattavasti.  
pH-arvon muutokset voivat aiheuttaa altaan osien ruostumista tai kalkkikiven kerääntymistä.  
Matala kokonaisalkaliniteetti voidaan kuitenkin korjata lisäämällä allasveteen Arctic PureTM  
Perfect Balance -ainetta.

    4.   Mikäli kokonaisalkaliniteetti on liian korkea, pH-arvo on yleensä korkea, ja sen madaltaminen voi 
olla hankalaa. pH-arvoa voidaan laskea lisäämällä allasveteen Arctic Pure® Adjust Down -ainetta.

    5.   Kokonaisalkaliniteetin palauduttua normaaliksi se myös yleensä pysyy muuttumattomana,  
vaikka jotkin vedenpuhdistusaineet ja emäksisyydeltään vähäisen tai huomattavan veden  
lisääminen voikin muuttaa allasveden kokonaisalkaliniteettia.

    6.   Allasveden kokonaisalkaliniteetin vastatessa suositeltuja arvoja voidaan siirtyä seuraavaan  

vaiheeseen.

pH-arvon tasapainotus
    1.  Suositeltava allasveden pH-arvo on 7,2–7,6. 
    2.   pH-arvo mittaa veden happamuutta ja emäksisyyttä. Yli 7 pH-arvot ovat emäksisiä ja alle  

7 jäävät arvot puolestaan happamia. Asianmukaisen pH-arvon ylläpitäminen on erityisen  
tärkeää seuraavista syistä:

         •  vedenpuhdistusaineiden tehokkuuden optimointi
         •  miellyttävä allasveden koostumus
         •  laitteiden kunnon ylläpito
         •  pahan hajun tai sameutumisen estäminen 
    3.  Liian matala allasveden pH-arvo voi johtaa
         •  vedenpuhdistusaineen nopeaan haihtumiseen
         •  ihoa ärsyttävään allasveden koostumukseen
         •  allaslaitteiden ruostumiseen
Liian matalaa pH-arvoa voidaan nostaa lisäämällä allasveteen Arctic Pure® Adjust Up -ainetta.

     4.  Liian korkea allasveden pH-arvo voi johtaa
         •  vedenpuhdistusaineen tehottomuuteen
         •  likakerroksen muodostumiseen altaan ja laitteiden pinnoille
         •  sameaan allasveteen
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Liian korkeaa pH-arvoa voidaan laskea lisäämällä allasveteen Arctic Pure® Adjust Down -ainetta.

     5.   pH-arvon säännöllinen tarkistaminen on ehdottoman tärkeää. pH-arvoon vaikuttaa altaan  

käyttäjien lukumäärä, uuden veden lisääminen, kemikaalien käyttö allasvedessä sekä käytetty vedenpuhdistusaine.

     6.   Allasveden pH-arvon vastatessa suositeltuja arvoja voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Veden kovuus
     1.    Useimmat allasvalmistajat suosittelevat käytetyn veden kovuudeksi (veden sisältämä kalsiumin määrä) 150–200 

ppm.  Tästä huolimatta kalsiumin lisäämistä allasveteen ei kuitenkaan suositella, mikäli veden kalsiumin määrä ylittää 

100 ppm, tai mikäli altaaseen lisättävä vesi on kovin pehmeää. 

     2.   Veden kalsiumin määrä ilmaisee veteen liuenneen kalsiumin kokonaismäärän.  

Kalsiumin uskotaan auttavan veden syövyttävien ominaisuuksien säätelyssä.  

Kalsiumilla on taipumus saostua korkeissa lämpötiloissa ja korkean pH-arvon vallitessa. 

     Varoitus:  Kalsiumin saostuessa se voi alkaa kerääntyä lämmittimeen ja pumppuun, mikä puolestaan lyhentää  

niiden käyttöikää.

     3.   Kaikkia veden sisältämien luonnollisten aineiden syövyttäviä vaikutuksia voidaan vähentää ylläpitämällä veden hiukan 

korkeampaa kokonaisalkaliniteettia.

Vedenpuhdistus
Vedenpuhdistusaineen lisääminen allasveteen on erittäin tärkeätä levien, bakteerien ja virusten poistamiseksi sekä erilaisten 

kasvustojen muodostumisen estämiseksi allasveteen. Vedenpuhdistusaineen liiallista käyttöä tulisi kuitenkin välttää, sillä se 

voi ärsyttää ihoa, keuhkoja ja silmiä.

     1.  Noudata aina altaassa käytettävälle vedenpuhdistusaineelle annettuja suositeltuja käyttömääriä.

     2.  Suosittelemme seuraavien vedenpuhdistusaineiden käyttöä:

     Klooria käyttävät järjestelmät:
          • Arctic Pure® -klooritabletit 
          • Arctic Pure® Refresh 

          • Arctic Pure® Boost
     Bromia käyttävät järjestelmät:
          • Arctic Pure® -bromitabletit 
          • Arctic Pure® Refresh
          • Arctic Pure® Peak Boost

Tärkeää: Vedenpuhdistusaineet ovat happamia ja vähentävät veden kokonaisalkaliniteettia. Säännöllinen testaus ja allasve-

den kokonaisalkaliniteetin ylläpito on erittäin tärkeää näitä tuotteita käytettäessä. 

Tärkeää: Muista aina poistaa kelluva säiliö altaan käytön ajaksi. Irrota muoviastialla varustetut säiliöt (veden pinnan 
alta) ja varastoi ne lasten ulottumattomiin aina altaan käytön päättymiseen saakka. 

Kloorijärjestelmän käyttö
HUOMIO:  Henkilökohtaisten suojavarusteiden (kumi-/lateksi-/vinyylihansikkaat, suojalasit) käyttöä suositellaan säiliötä ja 

tabletteja käsiteltäessä.
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Käyttöönotto:
     1.  Lisää tabletit kelluvaan säiliöön ja säädä annosteluasetukseksi 4. 
     2.  Lisää 7 ruokalusikallista (100 grammaa) Arctic Pure® Refresh -ainetta 1500 vesilitraa kohden.
     3.  Lisää 1 ruokalusikallinen (14 grammaa) Arctic Pure® Spa Boost -ainetta 1000 vesilitraa kohden.
     4.   Testaa veden klooripitoisuus. Bromipitoisuuden ollessa ihanteellisella tasolla (1–3 ppm) säädä tablettisäiliön annostus 

1–2 tablettiin (suunnilleen altaan käyttäjämäärää vastaavaksi). 

     5.  Käynnistä tehosuodatustila päälle kemikaalien sekoittamiseksi äläkä käytä allasta kahteen tuntiin tehosuodatuksen 

päätyttyä. 

Huomio: Edellä esitetty esimerkki koskee otsonijärjestelmällä varustamatonta allasta. Jos altaasi on varustettu otsonijärjestel-
mällä, ota yhteys jälleenmyyjääsi asianmukaisten klooripitoisuuksien varmistamiseksi.

Viikoittain:
     1.  Lisää tabletteja kelluvaan säiliöön tarvittaessa. 
     2.  Lisää 7 ruokalusikallista (100 grammaa) Arctic Pure® Refresh -ainetta 1500 vesilitraa kohden.
     3.   Odota vähintään tunti ja lisää 1 ruokalusikallinen (14 grammaa) Arctic Pure® Best Defence -ainetta 1000 vesilitraa 

kohden.

Tärkeää:  Arctic Pure® Refresh laskee huomattavasti veden pH-arvoa ja kokonaisalkaliniteettia. Tunnin kuluttua Arctic Pure® 

Refresh -aineen lisäämisestä tarkista ja säädä tarvittaessa allasveden kokonaisalkaliniteetti ja pH-arvo.

Bromia käyttävät järjestelmät:
Huomio: Mikäli aiot käyttää uutta allasta välittömästi, allasveteen täytyy ensin lisätä Peak Boost -ainetta. Noudata tällä sivulla 

annettuja Peak Boost –ainetta koskevia ohjeita. 

     1.  Täytä kelluva säiliö tableteilla ja avaa asetus 7. 
     2.  Lisää 7 ruokalusikallista (100 grammaa) Arctic Pure® Refresh -ainetta 1500 vesilitraa kohden.
     3.   Lisää 2 ja 1/2 ruokalusikallista (35 grammaa) Arctic Pure® Peak Boost -ainetta 1000 vesilitraa kohden bromipitoisuu-

den luomiseksi.
     4.   Testaa veden bromipitoisuus. Bromipitoisuuden ollessa ihanteellisella tasolla (3–5 ppm) säädä tablettisäiliön annostus 

alas 2–3 tablettiin (riippuen altaan käyttäjämäärästä). 

Huomio: Edellä esitetty esimerkki koskee otsonijärjestelmällä varustamatonta allasta. Jos altaasi on varustettu otsonijärjestel-
mällä, ota yhteys jälleenmyyjääsi asianmukaisten bromipitoisuuksien varmistamiseksi.

Viikoittain 
     1.   Testaa ja säädä allasveden kokonaisalkaliniteetti, pH- sekä kloori- ja bromipitoisuudet kaksi kertaa viikossa.

Mikäli vedessä on todella paljon mineraaleja (esimerkiksi joissakin lähdevesissä), lisää
1 ruokalusikallinen (14 grammaa) Arctic Pure® Best Defence -ainetta 1000 vesilitraa kohden joka viikko.

Tärkeää: Arctic Pure® Refresh laskee huomattavasti veden pH-arvoa ja kokonaisalkaliniteettia.  Tunnin kuluttua Arctic Pure® 
Refresh -aineen lisäämisen jälkeen tarkista ja säädä tarvittaessa allasveden kokonaisalkaliniteetti ja pH-arvo.

Kirkastus- tai vaahdonestonaineiden käyttöä ei suositella Silver Sentinel -kertakäyttösuodattimien kanssa!

TÄRKEÄÄ:  Tässä käyttöoppaassa annetut kemikaalimäärät ovat VAIN ohjeellisia. Muista AINA lukea ohjeet  
tuotteen etiketistä.



Yleiset allasvesiongelmat~Syyt ja ratkaisut

A.  Veden huomattava saasteiden määrä   kuluttaa vedenpuhdistusaineet loppuun

B.  Testauspakkauksen reagenssit eivät toimi

EI KLOORI-/
BROMILUKEMAA

A. Liian alhainen pH-arvo

B.  Kemiallisesti yhtynyt kloori orgaanisten saasteiden suuren pitoisuuden takia

C. Allergisuus vedenpuhdistusaineille

D. Vesi on bakteerien saastuttamaa

SILMÄ-/IHOÄRSYTYS

A.  Paljon orgaanisia saasteita yhdistyneenä klooriinHAJU

A.  A. Vedessä on runsaasti kalsiumia, pH-arvo on korkea ja vesi on emäksistäKALKKIKERTYMÄT

A.  A. Suutinten ja/tai Therapy Air -järjestelmän sekoittamat runsaat rasvat ja  
orgaaniset saasteet

VESI  
VAAHTOAA

A.  Veteen on liuennut metalleja lähdevedestä

B.  Matalat kloori-/bromipitoisuudet

C.  Tuoksu

SÄVYTTYNYT VESI

A.  Huono suodatus

B.  Veteen jäänyt lika

C.  Vedessä on orgaanisia saasteita

D.  Korkea pH-arvo

E.  Korkea kokonaisalkaliniteetti

F.   Veteen on yhdistynyt klooria

G.  Vedessä on erittäin paljon liuennutta likaa

H.  Liian kova vesi

SAMEA VESI

MAHDOLLISET SYYTONGELMA
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A.  Lisää vedenpuhdistusaineita, kunnes niiden määrä on vaaditulla tasolla

B.  Vaihda testauspakkaus ainakin kerran vuodessa

C.   Kloori-/bromipitoisuus on erittäin korkea ja valkaisee testauspakkauksen reagensseja, vähennä  
vedenpuhdistusaineiden määrää avaamalla kansi ja käynnistämällä suuttimet. 

A.  Lisää Arctic Pure® Adjust Up -ainetta, kunnes arvo on 7,2-7,6 ppm

B.  Lisää Arctic Pure® Refresh -ainetta sekä Boost- tai Peak Boost -ainetta. 

C.  Vaihda bromista klooriin tai päinvastoin. 

D.  Tyhjennä ja täytä allas.

A.  Tarkista pH-arvo ja säädä tarvittaessa. 

B.   B. Tehokäsittele Arctic Pure® Refresh -aineella ja lisää Boost- tai Peak Boost -ainetta, riippuen siitä,  
käytätkö kloori- vai bromijärjestelmää

C.  Veden laimentaminen vähentää saasteita ja hajua.

D.  Tarkista mahdollisen otsonijärjestelmän toiminta

A.  Poista vesi osittain ja Arctic Pure® Best Defence -ainetta, säädä pH-arvo välille 7,2-7,6 ja emäksisyys  
arvoon 100-130 ppm. 

A.  Pirskota vaahtoon Foam DissolveTM -ainetta. Katso lisätietoja sivulta 20. (ei kertakäyttöisille suodattimille)

A.  Käytä Arctic Pure® Best Defence -ainetta ja pyydä jälleenmyyjääsi tarkistamaan veden koostumus

B.   Lisää Arctic Pure® Boost -ainetta klooripitoisuuden nostamiseksi ja testaamiseksi tai lisää bromijärjestelmään 
Peak Boost -ainetta ja testaa bromipitoisuudet

C.  Lopeta tuoksun käyttö

A.   Likainen suodatin, puhdista Arctic Pure® Filter Restore -aineella (ei kertakäyttöisille suodattimille).   
Lyhennä suodatusväliä.

B.  Lisää Arctic Pure® Easy Clear -ainetta

C.  Tehokäsittele vesi Arctic Pure® Refresh -aineella

D.  Lisää Arctic Pure® Adjust Down -ainetta, kunnes arvo on 7,2-7,6

E.  Lisää Arctic Pure® Adjust Down -ainetta, kunnes veden kokonaisalkanititeetti on tasolla 100-130 ppm

F.   Jatka tehokäsittelyä, kunnes kloori on poistettu (katso säiliön ohjeet)

G.  Tyhjennä allas ja täytä se uudelleen

H.  Lisää Arctic Pure® Best Defence -ainetta, kunnes pitoisuus on 100-280 ppm

RATKAISUT
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Takuu
Allaskuori~elinikä
Arctic Spas® myöntää allaskuorelle takuun rakennerikon aiheuttamien vuotojen varalta niin 
pitkäksi aikaa kuin altaan alkuperäinen omistaja omistaa altaan.

Laitteet ja putket~5 vuotta
Arctic Spas® myöntää altaan sähkölaitteiden osille takuun ~ erityisesti pumpulle/pumpuille 
*(katso lisätietoja pumpputakuusta kääntöpuolelta kohdasta “Yksityiskohtainen pumpputa-
kuu”. Tehdasasennetuille Peak I ja Peak II -puhdistusjärjestelmille, Therapy air -järjestelmälle, 
RossExhaustilleTM, Ultimate Lighting -valaistusjärjestelmälle ja LED-valoille, lämmittimelle 
materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä koskeva takuu alkuperäiselle 
omistajalle viideksi vuodeksi toimituspäivästä lähtien. Tämä takuu sisältää altaan korjaukseen 
tarvittavat osat ja paikan päällä suoritettavan työn.

Muut osat~5 vuotta
Arctic Spas® myöntää sulakkeita, valoja (siniset LED-valot, revontulet), WIFI-yhteyttä, suutinli-
säkkeitä**, päällä sijaitsevan ohjauspaneelin peitettä, säännöstelykokoonpanoja, kääntölevyn 
kahvoja ja suojia, ilmansäätökahvoja ja -suojia, muovikannen kiinnikkeitä sekä kromikoristuk-
sia koskevan takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan 
alkuperäiselle omistajalle viideksi vuodeksi alkuperäisestä toimituspäivästä lähtien. Kattaa 
vain korjaukseen tarvittavat osat, ei työtä. **suutinlisäkkeillä (mukaan lukien Titanium) ei ole 
takuuta värinlähtöä, ruostumista tai haalistumista vastaan.

Kuoren pinta~5 vuotta
Arctic Spas® myöntää altaan kuoren pintaa koskevan viiden vuoden takuun altaan alkuperäi-
selle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien materiaalivirheiden aiheuttamien 
vuotojen varalta, mukaan lukien halkeamat, kuplat, hilseileminen ja laminaattipinnan irtoami-
nen. Sisältää korjaukseen tarvittavat osat ja paikan päällä suoritettavan työn.

Kansi~3 vuotta
Arctic Spas® myöntää Castcore®-kantta koskevan kolmen vuoden takuun materiaali- ja val-
mistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä 
toimituspäivämäärästä lukien. Sisältää korjaukseen tarvittavat osat. (Normaali kuluminen ei 
kuulu takuun piiriin; kannen nostimen tiivisteen vioittuminen lasketaan normaaliksi kulumi-
seksi.)

OnzenTM-järjestelmä~ 2 vuotta
Tehdasasennetuilla Onzen-järjestelmillä on kahden vuoden työtä ja osia, lukuun ottamatta 
elektrodeja, koskeva takuu. Elektrodilla on 30 päivän varaosatakuu materiaali- ja valmistusvir-
heitä vastaan. Elektrodi on kulutustarvike, jonka altaan omistajan on vaihdettava säännöllisesti. 
Valtuutettujen Arctic Span teknikoiden jälkikäteen asentamilla (asennettu altaan valmistuksen 
jälkeen) Onzen-järjestelmillä on yhden vuoden varaosatakuu, ja takuu ei kata työtä. Huomaa, 
että takuuvaatimuksen käsittelemiseksi Arctic Spas -tehtaan takuuosasto saattaa ottaa 
yhteyden altaan omistajaan puhelimitse tai sähköpostitse. Arctic Span jälleemyyjän vastuulla 
on antaa yllä mainitut altaan omistajan yhteystiedot takuuosastolle.  Tämä takuu mitätöityy, 
jos allasta käytetään suositellun 2000–2500 ppm:n tason ylittävillä veden suolapitoisuuksilla.  
Tämä takuu ei kata vuotavien pumpun tiivisteiden aiheuttamien muiden, Onzen-järjestelmään 
liittymättömien, osien vioittumista. Esimerkiksi lämmittimet, lämpöputket, suuttimet, otetangot, 
pumpun tiivisteet ja pumpun moottorit eivät kuulu takuun piiriin tässä tapauksessa. Tämä 
takuu ei kata veden kemiallisen koostumuksen aiheuttamaa vahinkoa allasveden laadulle. 
Valtuutetun Arctic Spa -jälleenmyyjän on suoritettava takuutyö. Onzen-järjestelmä ei ole täysin 
automaattinen vedenkäsittelyjärjestelmä. Se on suunniteltu vähentämään vesihuoltoa, kun 
allasta käytetään tyypillisellä käyttäjämäärällä. Sen tähden järjestelmälle saattaa olla tarpeel-
lista tehdä ylimääräinen klooraus ja veden kemiallinen tasapainottaminen. (Arctic Pure -merkin 
allaskloorin nimi on Boost). Altaan omistajan vastuulla on taata turvallinen veden kemiallinen 
koostumus ja kemialliset olosuhteet. Onzen-järjestelmän kanssa tulee käyttää Arctic Pure 
-merkin suolasekoitusta, joka on suunniteltu suojaamaan altaan komponentteja. Muiden suola-
merkkien käyttö saattaa vahingoittaa altaan osia. Allasteknikot huomaavat tällaisen suolan 
käytön, josta on seurauksena takuun mitätöityminen.

Spa Boy 
Arctic Spas myöntää Spa Boy -järjestelmälle kahden vuoden takuun materiaali- ja valmis-
tusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä 
toimituspäivämäärästä lukien. Takuu koskee tehdasasennettuja järjestelmiä, lukuun ottamatta 
käyttäjän vaihtamaa Spa Boy -elektrodia, jolla on 30 päivän takuu ja joka on vaihdettava vuosit-
tain. Tämä takuu kattaa korjaukseen tarvittavat osat ja paikan päällä suoritettavan työn. Tämä 
takuu ei kata veden kemiallisen koostumuksen aiheuttamaa vahinkoa allasveden laadulle 
ja muita koostumuksesta aiheutuvia vikoja. Vain valtuutetut Arctic Spa -jälleenmyyjät voivat 
suorittaa takuutyön. Kun Spa Boy -järjestelmä on lisätty Arctic Spa -altaaseen valmistuksen 
jälkeen, Arctic Spas myöntää Spa Boy -osille 12 kuukauden takuun asennuspäivästä alkaen, 
mikäli ne on valtuutetun Arctic Spas -teknikon asentamia ja asianmukaisesti rekisteröityjä.

Arctic Spas ei myönnä työntekoa koskevaa takuuta jälkikäteen asennetuille Spa Boy -järjes-
telmille.
Vastuuvapauslauseke: Tämä ei ole automaattinen vedenhuoltojärjestelmä. Järjestelmä on val-
mistettu tyypillistä allaskäyttöä varten. Altaan käyttäjä on viime kädessä vastuussa asianmu-
kaisten ja terveellisten vesiolosuhteiden ylläpidosta. Muun kuin Arctic Pure -merisuolan käyttö
Sekoitukset vahingoittavat Spa Boyn osia ja mitätöivät takuun. Arctic Pure -merisuolasekoitus 
on kehitetty suojaamaan Spa Boyn osia vahingoilta. Teknikot huomaavat helposti, jos altaassa 
käytetään muita suolasekoituksia.

Tämä takuu mitätöityy, jos allasta käytetään suositellun 2000–2500 ppm:n tason ylittävillä 
veden suolapitoisuuksilla. 
Tämä takuu ei kata vuotavien pumpun tiivisteiden aiheuttamien muiden, Spa Boy -järjestel-
mään liittymättömien, osien vioittumista. Esimerkiksi lämmittimet, lämpöputket, suuttimet, 
otetangot, pumpun tiivisteet ja pumpun moottorit eivät kuulu takuun piiriin tässä tapauksessa.

Aquatremor® ~ 3 vuotta
Arctic Spas® myöntää tehdasasennettua Aquatremor® Bluetooth -äänijärjestelmää koskevan 
kolmen vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan 
alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien.  Sisältää korjaukseen 
tarvittavat osat ja paikan päällä suoritettavan työn. iPodilla® ja vedenkestävä kotelolla on 
valmistajiensa suora takuu. Aquatremor® Deluxe pop up -kaiuttimilla on yhden vuoden takuu 
materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan.

WetTunesTM ~1 vuosi
Arctic Spas® myöntää tehdasasennettua WetTunesTM Bluetooth -äänijärjestelmää koskevan 
yhden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan 
alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. Sisältää korjaukseen 
tarvittavat osat ja paikan päällä suoritettavan työn. iPodille® ja vedenkestävä kotelolla on 
valmistajiensa suora takuu.

Forever Floor®~5 vuotta
Arctic Spas® myöntää Forever Floor® -lattialle viiden vuoden takuun lahoamista ja rakenteellis-
ta murtumista vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. 
Sisältää korjaukseen tarvittavat osat ja paikan päällä suoritettavan työn. Takuu on voimassa 
vain, jos altaassa on vankka ja suora alusta.

YKSITYISKOHTAINEN PUMPPUTAKUU 
Pumpuille myönnetään takuu materiaali- ja osavikoja vastaan. Pumpun akselin tiiviste on 
myös takuun alainen. Laiminlyödystä vuotavasta akselin tiivisteestä aiheutuva vahinko ei kuulu 
takuun piiriin. Tähän kuuluu mm. laakereiden jumittuminen sekä muuntajakuorten, käynnis-
tyskytkimen, siipipyörän ja kondensaattorin toimintahäiriöt. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa 
akselin tiivisteen viasta, ennen kuin laitteeseen ilmestyy muita vaurioita. Viallisesta materi-
aalista aiheutuvan pumpun osan toimintahäiriö korjataan vaihtamalla osa takuun puitteissa. 
Arctic Spas® pidättää oikeuden vaihtaa pumppuosat täyden pumppukokoonpanon vaihtamisen 
sijaan. Normaaliin pumpputoimintaan liittyvä värinä-ääni ei kuulu tämän takuun piiriin.

TAKUUN KÄYTTÖ 
Huoltopalvelun saamiseksi tämän rajoitetun takuun kattamasta viasta tai toimintahäiriöstä 
on ilmoitettava Arctic Spa -jälleenmyyjälle mahdollisimman nopeasti, ja on käytettävä kaikkia 
kohtuullisia menetelmiä altaan suojelemiseksi muita vikoja vastaan. Ostokuitin esittämisen 
jälkeen Arctic Spas -edustaja tai sen valtuuttama huoltoedustaja korjaa vian tämän rajoitetun 
takuun käyttöehtojen mukaisesti. Ennalta hyväksytyt korvausvaatimukset tulee suorittaa 
60 päivän sisällä ennakkohyväksynnästä. Kaikki olemassa olevat korvausvaatimukset umpeu-
tuvat takuun umpeutumishetkellä. *Ota huomioon, että liitoskohtien vuodot lasketaan käyttäjän 
huollettaviksi, eivätkä ne kuulu rajoitetun takuun piiriin. Liitoskohtien vuodoista aiheutuvat va-
hingot eivät kuulu rajoitetun takuun piiriin. Asiakkaalle ei tule kustannuksia varaosista ja paikan 
päällä tehtävästä työstä viiden vuoden ajan alkuperäisestä toimituspäivästä lähtien tai kuuden 
vuoden ajan valmistajan toimituspäivästä lähtien (aikaisempi toimituspäivä on voimassa). 
Erityisesti laitteisto, putkistot ja kuoren pinnat materiaali- ja ja valmistusvirheiden aiheuttamia 
toimintahäiriöitä vastaan rajatun takuun sisällä. Matkakulut ovat asiakkaan vastuulla. Rajoitettu 
takuu kattaa enintään 60 $ paikalla tehtyä työtä kutakin hyväksyttyä takuuvaatimusta kohden. 
Palvelu- ja/tai matkakulut katetaan 30 ensimmäisen päivän sisällä omistajuuden alkamisesta 
enintään 100 km:n etäisyydellä jälleenmyyjän tai nimetyn huoltoliikkeen sijainnista. Jos Arctic 
Spas® määrittelee, että takuunalaista vikaa ei voi korjata, pidätämme oikeuden sen sijaan 
vaihtaa allas viallisen altaan alkuperäistä ostoarvoa vastaavaan altaaseen. Allas vaihdetaan 
ainoastaan Arctic Spasin® harkintakyvyn mukaisesti. Viallisen altaan poistamisesta ja uuden al-
taan toimituksesta sekä asennuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista vastaa altaan 
omistaja. Kuljetusmaksu maksetaan lähimpään Arctic Spas® -jakelukeskukseen takuuaikana.
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TAKUUEHDOT 
Kaikki tässä esitellyt takuut koskevat vain altaan alkuperäistä omistajaa, jos allas on ostettu 
valtuutetulta Arctic-allasmyyjältä ja jos se on asennettu sen maan rajojen sisälle, josta se 
on alunperin ostettu. Kaikki tässä esitellyt takuut päättyvät, kun altaan omistajuus vaihtuu 
alkuperäiseltä omistajalta toiselle tai kun tuote siirretään sen ostomaan ulkopuolelle. Tämä 
takuu on voimassa vain sillä huoltoalueella, johon allas on alunperin asennettu. Rajoitettu 
takuusi ei sisällä tehtaan valtuuttaman jälleenmyyjän tai huoltoedustajien korjaukseen liitty-
viä matkakorvauksia tai toimituskuluja. Kaikki tämän rajoitetun takuun kattamat tapaukset 
tulee korjauttaa tehtaan valtuuttamalla Arctic Spas® -jälleenmyyjällä. Takuut eivät sisällä 
tehtaan valtuuttamattoman edustajan aiheuttamia korjauskuluja. Takuun käyttämiseksi 
asiakkaan on otettava yhteys tehtaan valtuuttamaan jälleenmyyjään omalla alueellaan. Mi-
käli allas tai sen osa tulee palauttaa Arctic Spas® -jakelukeskukseen, kaikki rahtikulut ovat 
altaan omistavan asiakkaan vastuulla. Kaikissa tapauksissa Arctic Spas® pidättää täyden 
oikeuden määrittää altaan toimintahäiriön syyn ja luonteen, ja näin ollen Arctic Spasin® 
tekemä määritys toimintahäiriöstä on lopullinen.

RAJOITUKSET 
Kaikki yllä olevat takuut mitätöityvät, mikäli allasta on muunneltu (mukaan lukien oston 
jälkeen hankitut lisätarvikkeet), käytetty väärin tai tahallisesti vahingoitettu tai jos joku 
muu kuin Arctic Spasin® tehtaan valtuuttama jälleenmyyjä on yrittänyt korjata allasta. 
Muunteluun kuuluvat mm. kaikki osiin tehdyt muutokset sekä osien vaihto ja lisääminen 
ilman Arctic Spasin® kirjallista suostumusta. Väärinkäytöllä tarkoitetaan altaan huolimatonta 
käsittelyä, virheellisestä ja/tai luvattomasta sähkökytkennästä aiheutuvia vahinkoja, altaan 
mukana toimitetun omistajan käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutunutta 
toimintahäiriötä, mukaan lukien virheelliset käyttöönottomenetelmät tai altaan kuivapoltto, 
altaan tai sen osien käyttö sopimattomassa tarkoituksessa sekä virheellisestä kemial-
lisesta koostumuksesta aiheutuvia vahinkoja (mukaan lukien heikon veden kemiallisen 
koostumuksen aiheuttaman lian kerääntyminen ja sen aiheuttamat vahingot mille tahansa 
altaan osalle), jään käyttöä altaassa, altaan tai allasveden ylikuumentamista, allaspinnan 
vahingoittumista, kun liukenemattomat vedenpuhdistusaineet jätetään pinnalle tai altaan 
käyttämistä kaupallisissa tarkoituksissa.  Altaan kansilla ei ole takuuta kemiallista palamista 
tai värien haalistumista vastaan. Altaan kansilla ei ole takuuta veden imeytymistä tai sen 
aiheuttamia vahinkoja vastaan. Takuu ei kata altaan kannen väärinkäsittelystä johtuvia 
vahinkoja. Rajoitettu takuu ei kata nimenomaisesti altaan siirtämisestä tai virheellisestä 
asennuksesta aiheutuvia vahinkoja (mukaan lukien huonosti valmisteltu tai epätasainen 
maanpinta), vaan ne lasketaan tahalliseksi vahingoittamiseksi. Takuu ei myöskään kata 
allasrungolle ja -lattialle toimituksen tai käsittelyn aikana sattuneita materiaali- tai valmis-
tusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä. Jokasään allas on asetettava betonialustalle tai 
asianmukaisesti suunnitellulle terassille.

Arctic Spas ei ole vastuussa sähköyhtiötä koskevista ongelmista tai virheellisistä säh-
köasennuksista, tehon puutteesta ja/tai vioista, jotka aiheutuvat liian korkeista tai matalista 
jännitteistä käyttöparametrien ulkopuolella. Arctic Spas ei ole vastuussa ohjelmisto- ja 
tuotepäivityksistä altaan eliniän ajan.

Arctic Spas® -takuu ei kata nimenomaisesti seuraavia tapauksia: luonnonvoimien, kuten sa-
laman, myrskyn, tulvan, pakkasen, tulipalon jne., aiheuttamat vahingot. Kaikki kaupalliseen 
käyttöön asennetut altaat. Kaikki virheellisen kannen käytön tai altaan pinnan vahingoittu-
misen aiheuttamat toimintahäiriöt, kun allas jätetään ulos ilman porealtaan kannen asetta-
mista paikoilleen. Kuumuus, joka syntyy, kun allas jätetään suoraan UV-valoon ilman kantta, 
saattaa aiheuttaa ongelmia akryylipinnalle sekä muovisten osien vääntymistä, kiinnitysten 
vuotamista tai altaan käytön sammumista. Takuu ei kata näitä tapauksia. Kuumavesialtaan 
kansi tulee pitää kuumavesialtaan päällä, kun allasta ei käytetä.

Takuu ei kata asennuspäivän jälkeen ilmoitettua altaan kuoren naarmuuntumista tai hie-
noista murtumista. Hienoisella murtumisella tarkoitetaan aluetta, jonka lämpömuovipinnalla 
näkyy pieniä kiiltäviä viivoja. Tätä ilmiötä, joskin harvinaista, on nähty tapahtuvan monen 
tyyppisillä muovilevymateriaaleilla. Kuumavesialtaiden lämpömuokatut akryylipinnat eivät 
ole immuuneja tälle ilmiölle.

Hyväksymättömien vedenpuhdistusaineiden, kuten trikloorin, happojen, kalsiumhypoklo-
riitin, natriumhypokloriitin tai peroksiidien, sekä kaikkien altaan pinnalle jäävien liukene-
mattomien vedenpuhdistusaineiden käyttämisestä aiheutuvat vahingot. Kaikkien muiden 
altaassa käytettyjen vedenpuhdistusjärjestelmien ja -kemikaalien tulee olla Arctic 
Spas -tehtaan hyväksymiä, tai muuten takuu mitätöityy. Katso luettelo hyväksytyistä 
järjestelmistä ja kemikaaleista osoitteesta arcticspas.com. Muun kuin tehtaan hyväksymän 
suolavesijärjestelmän asentaminen mitätöi pumpun tiivisteitä, metalliosia, suuttimia jne. 
koskevan takuun. Kaikkien altaaseen kiinnitettyjen tai altaan päälle asennettujen tuotteiden 
aiheuttama vahinko, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, huvimajat, kannen nostimet ja 
setrilisätarvikkeet. Takuu ei kata lisävarusteita ja lisäosia, joita ei ole asennettu tehtaassa. 

Takuu ei kata virheellisestä talvisäilytyksestä aiheutuneita vahinkoja tai toimintahäiriöitä. 
Takuu ei kata toimituspäivän jälkeen ilmoitettuja tyynyjä koskevia vahinkoja. Tyynyt tulee 
irrottaa altaasta, kun allasta ei käytetä. Onzen ja Spa Boy ovat ainoat tehtaan hyväksymät 
suolavesijärjestelmät. Takuu ei kata kannen irrotusmekanismin käytöstä johtuvia vahinkoja. 
Käyttäjä voi itse huoltaa Onzen- ja Spa Boy -kennot. Niiden vaihto on asiakkaan vastuulla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET 
Arctic Spas® ei ole vastuussa altaan käytön estymisestä tai muista välittömistä tai välillisistä 
kustannuksista, kuluista tai vahingoista, joita voivat olla, mutta ei rajoitetusti, pysyvän aurin-
koterassin, pation, huvimajan tai muun asiakkaan asentaman kokoonpanon poistaminen. 
Se ei myöskään ole vastuussa altaan poistamisesta huollon tai vaihdon vuoksi koituvista 
nostokuluista. Arctic Spas® ei ole vastuussa veden, suodatinpatruunoiden tai kemiallisten 
aineiden menetyksen aiheuttamista kuluista. Arctic Spasia® tai mitään sen edustajista 
ei voida pitää missään olosuhteissa vastuussa minkäänlaisista henkilö- tai omaisuusva-
hingoista, vaikka ne liittyisivätkin altaaseen. Arctic Spas® -takuut on rajoitettu enintään 
summaan, jonka Arctic Spas® on vastaanottanut altaan myynnin aikana.

KAIKKI TAKUUT 
Kaikki tässä esitellyt takuut muodostavat kaikki Arctic Spasin® asiakkaalle tarjoamat 
takuut lain sallimissa puitteissa. Takuurekisteröinti (30 päivän kuluessa toimituksesta) on 
asiakkaan vastuulla ja takuun voimassaolon ehto. (Katso ohjeet altaan mukana toimitetusta 
rekisteröintilomakkeesta tai rekisteröidy sivulla www.arcticspas.com) Tämä takuu tarjotaan 
lisäetuna, eikä se vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Kaikki tässä mainitut takuut edellyttävät, 
että kaikki korvausvaatimukset tulee lähettää Arctic Spasille® kymmenen päivän kuluessa 
vian havaitsemisesta, ja vaatimusten mukana tulee toimittaa alkuperäinen asiakkaan kuitti, 
joka vahvistaa altaan ostamisen ja ostopäivän. Kaikki takuuvaatimukset tulee lähettää 
takuuajan sisällä. Edellä mainittujen ilmoitusten ja tietojen lähettämättä jättäminen mitätöi 
kaikki tässä mainitut takuut. Arctic Spas® pidättää oikeuden korjata tai vaihtaa osat tai 
materiaalit valitsemallaan tavalla. Joissakin tapauksissa saatetaan vaatia valokuvia oikean-
laisen arvioinnin suorittamiseksi ennen takuukattauksen määrittämistä. Jos asiakas ei voi 
joko saada osia tai riittävää palvelua tehtaan valtuuttamalta Arctic Spas® -jälleenmyyjältä, 
asiakkaan tulisi lähettää ilmoitus välittömästi sen edustajan huoltokeskukseen, josta allas 
on ostettu sekä Arctic Spasille®.

Arctic Spas® -takuu ei kata nimenomaisesti setrirungon tai ylläpitokaapin halkeamista, 
haalistumista tai vääntymistä toimituspäivän jälkeen. Takuu ei kata mitään setri- tai ylläpi-
torunkojen käsittelystä aiheutuvia vahinkoja. Tämä takuu ei kata töitä, jotka liittyvät WIFI-/
Bluetooth-liitäntätukeen tai -ongelmiin, onSpa®-sovelluksen käyttöönottoon ja liitäntätukeen 
ja -ongelmiin älypuhelimen kanssa tai näitä laitteita koskeviin kytkentöihin.
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Allasongelmien vianmääritys
1.   Mikään ei toimi: GFCI-kytkin on sammutettu tai kyseessä on sähkökatkos. Testaa GFCI-kytkin. 

Käännä kytkin takaisin päälle ja tarkista, onko allas kytketty päälle. Jos ei, ota yhteys valtuutettuun 

jälleenmyyjään.

2.   Altaan vesi ei lämpene: Tarkista, onko lämmön merkkivalo päällä tai näkyykö päällä sijaitsevassa 

ohjauspaneelissa virheilmoituksia. Jos lämmön merkkivalo palaa eikä virheilmoituksia näy, ota yh-

teys tehtaan valtuuttamaan jälleenmyyjään.

3.   Heikko suutinpaine: Tarkista aluksi, onko suuttimet käännetty täysille. Tarkista, onko suodatin 

tukossa tai likainen. Tarkista seuraavaksi, ovatko suuttimet tukossa ja onko venturi-ilmansäädin 

kytketty päälle. Tarkista lopuksi, pärskyvätkö suuttimet. Jos näin on, pumpussa on kuplia  

(se imee ilmaa). Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun vedentaso on liian alhainen. Ongelma ratkais-

taan lisäämällä vettä altaaseen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan jälleenmyy-

jään.

4.  Valo ei toimi: Noudata LED-valon vaihtoa käsittelevän kohdan ohjeita.

5.   Allas käynnistyy itsestään: Tämä on normaalia, kun allas lämpenee ja suodatusjärjestelmä  

on käynnissä. Mitään toimenpiteitä ei vaadita.

6.   Allas ei tyhjene kunnolla: Allas tyhjenee painovoiman aiheuttaman virtauksen ansiosta.  

Se ei aina tyhjene kokonaan. Allasta ei tarvitse tyhjentää kokonaan, paitsi silloin kun sitä valmis-

tellaan talvisäilytykseen. Jos haluat poistaa jäljellä olevan veden, suosittelemme, että imet sen pois 

märkä-/kuivaimurilla.

Tekninen tuki:  

Löydät sinua opastavat ohjevideot osoitteesta http://www.arcticspas.com/support/
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Tärkeää
Tämä käyttöopas ja sen sisältö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vaikka Blue Falls  

Manufacturing on valmistanut tämän käyttöoppaan mahdollisimman tarkasti ja virheettömästi,  

Blue Falls Manufacturing ei ole vastuussa altaan virheellisen (väärän tai muunlaisen) huollon tai  

käytön aiheuttamista menetyksistä, loukkaantumisista tai vahingoista.

Kanadalaiset Arctic Spas® -altaat on rakennettu parhaista materiaaleista ja edistyneimpiä tekniikoita 

käyttäen sietämään ankarimpiakin sääolosuhteita. Tehokkuus ja luotettavuus ovat Arctic Spas® -altaiden 

asiakastakuut. Jos allastasi ei voida korjata takuun voimassaoloaikana, Arctic Spas® tarjoaa sinulle vialli-

sen altaan alkuperäistä ostohintaa vastaavan altaan. Toimintaperiaatteemme takaavat asiakastyytyväisyy-

den. Pidämme näistä sanoista kiinni kirjaimellisesti.

Altaan Eco pack -paketin ohjelmistopäivitys

Voit päivittää altaasi ohjelmiston seuraavalla kolmella tavalla:

1. Lataa päivitys Arctic Spas -sovelluksen kautta.

2. Lataa päivitys verkkosivulta myarcticspa.com. 

3. Toimi seuraavasti:

 1.  Löydät uusimman ohjelmiston osoitteesta www.arcticspas.ca tai .com/support/ 
downloads/ Päivitys toimitetaan zip-tiedostona, joka tulee purkaa ennen käyttöä.

 2. Siirrä ohjelma USB-tikulle

 3. Varmista, että USB-tikku ei sisällä muita tiedostoja

 4. Liitä USB-tikku prosessorikorttiin

 5. Nollaa virta

 6.  Vihreä ja keltainen valo alkavat vilkkua. Odota, kunnes keltainen valo sammuu ja vain  
vihreä valo palaa tasaisesti (kestää noin 40 sekuntia). Älä irrota USB-tikkua lähetyspro-
sessin aikana.

 7. Irrota USB-tikku ja kytke virta pois ja taas päälle

 8. Vihreä ja keltainen valo vilkkuvat taas. Allas käynnistyy uudella ohjelmistolla.

Tämän linkin kautta pääset katsomaan ohjevideoita YouTube-sivulta.  

Katsottavan videon otsikko on How to upgrade software Global pack 2011.mov  

www.youtube.com/user/globalspa
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