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VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämä käyttöopas ja sen sisältö voivat muuttua ilman 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.

HUOMIO!

Viittaa tilanteisiin, 

joissa laitteisto tai 

materiaalit saattavat 

vahingoittua. 

VAARA!

Viittaa 

loukkaantumisriskiin.

 VAROITUS!

 Viittaa 

 erittäin tärkeisiin 

tietoihin.
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TÄRKEÄÄ! 

Tämä käyttöopas 

on valmistettu 

varmistamaan 

Coyote Spa -altaiden 

oikeanlainen käyttö. 

Kaikki poikkeamat 

mainituista 

menetelmistä 

saattavat aiheuttaa 

takuusi mitätöimisen. 

Lue tämä käyttöopas 

välttyäksesi  altaasi 

tai laitteistosi  

tarpeettomalta 

vahingoittumiselta.

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. Onnettomuuksien välttämiseksi varmista, 
että lapset eivät voi käyttää tätä poreallasta, paitsi jos he ovat jatkuvan valvonnan alaisina.

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. Porealtaan voi myös 
vaihtoehtoisesti asentaa 1,5 metrin päähän metallipinnoista, mikäli kaikki metallipinnat kytketään kiinteästi vähintään 8,4 mm:n 
kiinteällä kuparijohtimella altaan maadoitusliittimeen, joka sijaitsee laitekotelon laitetilassa.

6)   VAARA: Sähköiskuvaara. Älä salli sähkölaitteita, kuten lamppua, puhelinta, radiota, televisiota jne. 1,5 metriä lähempänä 
poreallasta.

     7)   VIRTALÄHDE: Tämän tuotteen virtalähteen tulee sisältää asianmukainen virtapiirikatkaisin 
kaikkien maadoittamattomien syöttöjohdinten katkaisemiseksi. Virtakatkaisimen on oltava helposti 
saatavilla ja näkyvillä porealtaasta, mutta se tulee asentaa vähintään 1,5 metrin päähän porealtaan 
vedestä.

   8)  VAROITUS: Loukkaantumisriskin pienentämiseksi:
 a) Porealtaan vesi ei saa koskaan olla yli 40°C. 38 ºC ja 40 ºC:n 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 ensimmäisten 
kuukausien aikana, raskaana olevat tai mahdollisesti raskaana olevat naiset eivät saisi kylpeä yli 38 
ºC:n porealtaassa.  Jos olet raskaana, kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen porealtaan käyttöä.
 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 
verenpaine, verenkiertoelimistön ongelmia tai diabetes, tulee kysyä neuvoa lääkäriltä ennen porealtaan 
käyttöä.
 e) Lääkkeitä käyttävien henkilöiden tulisi kysyä neuvoa lääkäriltä ennen porealtaan käyttöä, sillä 
jotkin lääkkeet saattavat aiheuttaa uneliaisuutta, kun taas toiset lääkkeet voivat vaikuttaa sykkeeseen, 
verenpaineeseen ja verenkiertoon.

    9)   Allas on varustettu sivussa sijaitsevalla maadoitustapilla koko altaan asianmukaista maadoitusta varten.  
Jotta sähköiskun vaara olisi pienempi, kytke paikallinen sähköverkko porealtaan liittimiin eristetyllä tai 
paljaalla kuparijohdolla, jonka läpimitta on vähintään 8,4 mm 

   10)  Kaikki paikalla asennetut metalliesineet, kuten kaiteet, portaat, viemärit ja muut vastaavat, jotka 
sijaitsevat 3 metrin säteellä porealtaasta, on kytkettävä laitteiston maadoitusväylään kuparijohdoilla, 
jotka ovat vähintään 8,4 mm kiinteää kuparia 

   11)  Käytä poreallashihnoja ja siteitä kannen suojaamiseksi aina, kun allasta ei käytetä. Tämä auttaa 
estämään lasten pääsyä porealtaaseen ilman valvontaa. Emme takaa, että kansi, siteet tai lukot 
estäisivät pääsyn porealtaaseen.
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VAROITUKSET!

VAROITUS: Lapset eivät saa käyttää porealtaita ilman aikuisen valvontaa.
WARNING: Children should not use hot tubs without adult supervision.
VAROITUS:  Älä käytä porealtaita, mikäli kaikkia imulaitteiden suojia ei ole asennettu paikoilleen, sillä ne estävät 

ruumiinjäsenten ja hiusten juuttumisen kiinni.
WARNING: Do not use hot tubs unless all suction guards are installed to prevent body and hair entrapment.
VAROITUS: Tarttuvia sairauksia sairastavat henkilöt eivät saa käyttää poreallasta.
WARNING: People with infectious diseases should not use a hot tub.
VAROITUS:Loukkaantumisen välttämiseksi ole varovainen siirtyessäsi porealtaaseen ja poistuessasi sieltä.
WARNING:To avoid injury, exercise care when entering or exiting the hot tub.
VAROITUS:  Älä käytä lääkkeitä tai alkoholia ennen porealtaan käyttöä tai sen aikana välttääksesi 

tajunnanmenetyksen ja mahdollisen hukkumisonnettomuuden.
WARNING:  Do not use drugs or alcohol before or during the use of a hot tub to avoid unconsciousness and 

possible drowning.
VAROITUS:  Raskaana olevien tai mahdollisesti raskaana olevien naisten tulee kysyä neuvoa lääkäriltä ennen 

porealtaan käyttöä.
WARNING: Pregnant or possibly pregnant women should consult a physician before using a hot tub.
VAROITUS: Yli 38 ºC:n lämpötila saattaa olla terveydelle haitallista.
WARNING: Water temperature in excess of 100°F (38°C) may be injurious to your health.
VAROITUS: Ennen kuin menet porealtaaseen, mittaa veden lämpötila tarkalla lämpömittarilla.
WARNING: Before entering the hot tub, measure the water temperature with an accurate thermometer.
VAROITUS: Älä käytä poreallasta välittömästi raskaan urheilusuorituksen jälkeen.

WARNING: Do not use a hot tub immediately following strenuous exercise.
VAROITUS: Liian pitkäkestoinen oleskelu porealtaassa saattaa olla terveydelle haitallista.

WARNING: Prolonged immersion in a hot tub may be injurious to your health.
VAROITUS:  Älä salli sähkölaitteita (kuten valoja, puhelinta, radiota, televisiota tms.) 1,5 metrin säteellä tästä 

porealtaasta.

WARNING:  Do not permit electric appliances (such as light, telephone, radio, television, etc.) within 5 feet (1.5 

m) of this hot tub.
HUOMIO: Ylläpidä allasveden kemiallista koostumusta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

CAUTION: Maintain water chemistry in accordance with manufacturer’s instructions.
VAROITUS: Alkoholin tai lääkkeiden käyttö voi lisätä huomattavasti vaarallisen hypertermian riskiä porealtaissa.

WARNING: The use of alcohol or drugs can greatly increase the risk of fatal hyperthermia in hot tubs.
VAROITUS:  Lääkkeitä käyttävien ja/tai sairauksista kärsivien henkilöiden tulee kysyä neuvoa lääkäriltä ennen 

porealtaan käyttöä.

WARNING:  People using medications and / or having an adverse medical history should consult a physician 

before using a spa or hot tub.
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VAROITUS!

Alkoholin tai 

lääkkeiden käyttö voi 

lisätä huomattavasti 

hengenvaarallisen 

hypertermian riskiä 

porealtaissa.

Hypertermia
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 vaikutuksia:

   henkilö ei tiedosta vaaratilanteita,

   lämpötajun katoaminen,

   henkilö ei tiedosta, että hänen tulisi poistua porealtaasta,

   fyysinen kyvyttömyys poistua porealtaasta,

   sikiövauriot raskaina olevilla naisilla; ja

   tajuttomuus ja hukkumisvaara.

Sijoitustiedot
Onnittelemme sinua Coyote-altaasi ostosta. Tästä löydät hyödyllisiä vinkkejä altaan sijoitukseen ja käyttöön.

Kotiinkuljetus tai nouto.

Ostamasi Coyote-allas on valmistettu kestämään kauan. Kuljetuksen aikana on kuitenkin varmistuttava, 

etteivät altaan ulkokuori ja rakenteelliset osat vahingoitu. Allas painaa yli 362 kg, joten sen kuljettamisessa ja 

sijoittamisessa on käytettävä asianmukaisia tapoja.

On erittäin suositeltavaa pyytää paikalliselta Coyote-jälleenmyyjältä neuvoa altaan sijoittamisessa pihaasi. Jos 

päätät kuitenkin siirtää altaan itse:

Hyödylliset vinkit

    1.  Mitä enemmän sinulla on apuvoimia, sen parempi. Suosittelemme, että 2–3 aikuista siirtää altaan kahden 

hengen toimitustiimimme kanssa.

    2.  Tarkista, että altaan asennuspaikaksi valitsemallesi alueelle on helppo päästä, ja että altaan sijoituspaikalla on 

sopiva viemäröinti ja tarpeeksi tilaa.

    3.  Avolavallisen peräkärryn tai vastaavan käyttöä suositellaan. Varmista, että peräkärry sopii kuljettamasi 

kuorman painolle.

    4. Kiinnitä allas tukevasti sidontahihnoilla. Muista suojata altaan pinta niin, että hihnat eivät hankaa sitä.

    5. Altaan lattia on kestävää ABS-muovia, joten altaan voi liu'uttaa varovasti peräkärrystä allasta tukien.

    6. Kun allas on sijoituspaikassaan, laske sitä varoen edelleen allasta tukien.
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Coyote-altaan sijoittaminen.

Altaasi on sijoitettava ja tuettava kunnolla rungon, akryylikuoren ja komponenttien pitkäikäisyyden takaamiseksi.  

Allas on asennettava tasaiselle, kovalle ja yhtenäiselle pinnalle, jonka kaltevuus vastaa 1 cm:n suhdetta 96 cm:iin. 

Kova ja yhtenäinen tarkoittaa, että pinnan on oltava tasainen, yhteensidottu alusta, joka sietää käytön aiheuttamaa 

kulutusta ja paikallisia äärimmäisiä sääolosuhteita. Esimerkkejä yllä mainituista on: 10 cm:n vahvistettu 

betonialusta,  paikallisten rakennussääntöjen mukaisesti rakennettu puuterassi tai Coyote Span normien 

mukaisesti teknisesti toteutettu lava-alusta. On tärkeää muistaa, että kun altaat sijoitetaan pehmeille pinnoille tai 

ei-yhtenäisille alustoille, maanpinta saattaa laskea. Tämä jättää tyhjiön alustan rakenteelliseen kokonaisuuteen ja 

saattaa aiheuttaa vahinkoa altaan kuorelle, rungolle ja rakenteelle. Rajoitettu takuusi ei korvaa tällaista vahinkoa. 

Ota yhteys paikalliseen Coyote Spas -jälleenmyyjääsi, jos sinulla on kysyttävää ennen Coyote-altaasi asentamista.

Puuterassi on rakennettava niin, että se kestää vähintään 500 kg:n painon neliömetriä kohden. Eri altaiden painot 

voivat vaihdella. 

Pyydä Coyote Spas -jälleenmyyjältäsi tarkemmat tiedot eri mallien painoista. Voit myös katsoa mallisi arvioidun 

keskipainon sivun 7 kaaviosta. 

Allas lasketaan alkuperäiselle alustalle, johon se on sijoitettu. Jos allasta siirretään, kuori ja runko saattavat 

vääristyä.

Laitteistopaneelit ja pääsy

Asennuspaikkaa harkitessa etulaitteistopaneelia varten on aina jätettävä vähintään 76 cm:n suuruinen vapaa tila. 
On myös suositeltavaa jättää vähintään 50 cm:n vapaa tila muille sivuille. Ota yhteys paikalliseen Coyote Spa 
-jälleenmyyjääsi, jos tarvitset lisätietoja altaan aitaamisesta tai piilottamisesta.
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ALTAAN TEKNISET TIEDOT

Ulko- 
mitat

Korkeus
Lämmitin
(Wattia)

Vesi- 
 tilavuus

Tyhjä-
paino

Sähkö- 
vaatimukset

Sähkö- 
vaatimukset 
Eurooppa

Tucson
89” x 93”

226 cm x 236 cm
35”

89 cm
4000

375 gallonaa
1420 litraa

1000 
naulaa
454 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen

1Øx32 A, 3Øx16 
A 

Mesa
86,5” x  46,75”

220 cm x 119 cm
29,5”
75 cm

4000
163 gallonaa

317 litraa

400 
naulaa
181 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen  
110V,20 A  

vaihtoehto saata-
vana

1Øx32 A, 3Øx16 
A

Durango
89” x 93”

226 cm x 236 cm
35”

89 cm
4000

375 gallonaa
1420 litraa

1000 
naulaa
454 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen

1Øx32 A, 3Øx16 
A

Laredo
81” x 81”

206 cm x 206 cm
39,25”

99,75 cm
4000

400 gallonaa
1515 litraa

800 
naulaa
363 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen

1Øx32 A, 3Øx16 
A

Maricopa
81” x 81”

206 cm x 206 cm
39,25”

99,75 cm
4000

362 gallonaa
1370 litraa

800 
naulaa
363 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen

1Øx32 A, 3Øx16 
A

*Havasu
79” x 79”

201 cm x 201 cm
37”

94 cm
4000

200 gallonaa
757 litraa

600 
naulaa
272 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen 110V,20 

A vaihtoehto 
saatavana

1Øx32 A, 3Øx16 
A

*Amarillo
81” x 81”

206 cm x 206 cm
37,5”

95,25 cm
4000

300 gallonaa
1136 litraa

700 
naulaa
318 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen 110V,20 

A vaihtoehto 
saatavana

1Øx32 A, 3Øx16 
A

*Reno
81,25” x 81,25”

206 cm x 206 cm
97”

94 cm
4000

340 gallonaa
1287 litraa

900 
naulaa
408 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen

1Øx32 A, 3Øx16 
A

*Outlaw
87” pyöreä

221 cm
39”

100 cm
4000

400 gallonaa
1514 litraa

700 
naulaa
318 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen  

110V,20 A vaihto-
ehto saatavana 

1Øx32 A, 3Øx16 
A

*Tempe
81” x 81”

206 cm x 206 cm
37,5”

95,25 cm
4000

341 gallonaa
1291 litraa

700 
naulaa
318 kg

240 V, 40 A yksi-
vaiheinen  
110V,20 A  

vaihtoehto saata-
vana

1Øx32 A, 3Øx16 
A

Porealtaat, joiden nimen vieressä on *, on varustettu YE-
sarjan altaan hallintajärjestelmällä.
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Sähkötiedot

VAROITUS!
Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa suorittaa sähkökytkennät! On olemassa 
sähköiskuvaara.  ÄLÄ TEE tämän altaan kytkentöjä, ellet ole valtuutettu 
sähköasentaja.  Kaikki tässä annetut tiedot ovat vain viitteellisiä.

Alakeskus
Kytkentäkaavio

Esimerkki

TÄRKEÄT KYTKENNÄT:
GFCI/RCD-nollakytkentä tulee 

liittää neutraaliin väylään. 

Altaasta tuleva neutraali on 
kytkettävä virtakatkaisimeen.

altaaseenSähkö-
kotelosta

Sähköasennusohjeet
COYOTE SPAS® -ALTAAT ON KYTKETTÄVÄ KAIKKIEN VOIMASSA OLEVIEN 
PAIKALLISTEN SÄHKÖSÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI. KAIKKI SÄHKÖTYÖT SAA 

SUORITTAA AINOASTAAN KOKENUT JA PÄTEVÄ SÄHKÖASENTAJA, JOLLA ON 
PAIKALLISEN RAKENNUS-/SÄHKÖTARKASTUSVIRASTON 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: Jos sinun on joskus siirrettävä tai vaihdettava Coyote-altaan paikkaa, on tärkeää että ymmärrät nämä asennusvaatimukset 
ja toimit niiden mukaisesti. Coyote-altaasi on suunniteltu tarkkaan niin, että se tarjoaa mahdollisimman hyvän suojan sähköiskuja 
vastaan.  
Muista, että altaan kytkeminen virheellisesti liitettyyn virtapiiriin mitätöi monet altaan turvaominaisuuksista.
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Kun allas on sijoitettu tukevalle maaperälle ja se on kiinni sähkövirrassa, se voidaan täyttää vedellä ja valmistaa 
käyttöä varten. Lue kaikki vaiheet kunnolla ennen kuin jatkat valmisteluja. Näin onnistut varmasti.
 
1. Valmista allas täyttöä varten.
 Poista letkun sisällä mahdollisesti oleva lika.
 Puhdista ja pyyhi pölyt akryylikuoresta märällä liinalla.
 Irrota huolto-ovi ja kiristä pumppujen ja lämmittimen kaikki käsiliitokset.
 Varmista, että kaikki veitsiventtiilit ovat auki (UP-asento).

2. Täytä allas vedellä.  

 A. Etupuolen pääsyn roskasuodatin    (Mesa)

     Täytä allas aukon kautta, kunnes vesi peittää kaikki suuttimet lukuun ottamatta niskasuuttimia ja 
puoleen väliin ylivuotopadon aukkoa. ÄLÄ ANNA veden mennä alle puolenvälin ylivuotopadon 
kokoonpanoa.

 B. Painesuodatinsäiliön kokoonpano   (Vegas)

     Paikanna suodatinsäiliö. Irrota lukkorengas ja suodattimen kansi.  Irrota 
suodatinosa.  Liitä puutarhaletku suodatinsäiliöön ja aloita altaan 
täyttäminen. Kun vesi on täyttänyt jalkatilan, lisää Stain & Scale 

     Defense -ainetta (katso ohjeet tuote-etiketistä). Vie letku jalkatilaan ja jatka 
täyttöä, kunnes vesi on 2,5 cm (1”) seinäsuutinten yläpuolella (lukuun 
ottamatta niskasuuttimia) tai peittää kaksi kolmasosaa vedenpoistoaukosta. 
Asenna suodatin, kansi ja lukkorengas takaisin paikoilleen. Lukkorengasta 
on pyöritettävä ennen sen lukitsemista paikoilleen.

     Täytä allas puutarhaletkulla, kunnes kaikki suuttimet, lukuun  
ottamatta niskasuuttimia, on veden alla.

 

 C. Kelluvan patosuodattimen kokoonpano   

 (Durango, Santa Fe, Tucson, Reno, Outlaw, Amarillo, Tempe,  
 Laredo, Maricopa, Pomona, Escondido)   
 
    Täytä allas puutarhaletkun avulla. Täytä allas  
    ennakkoon suodatetulla vedellä tyynyjen pohjaan.

Aloitusohjeet
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3. Kytke virta päälle.
  Kytke virtakatkaisin pääsähkökeskukseen ja sitten GFCI/RCD-alakeskukseen ja muihin sähköasentajasi asentamiin 

kytkentälaitteisiin. Jos kytkennät on tehty oikein, ohjauspaneeli vilkkuu ja näyttää senhetkisen veden lämpötilan. 

Veden tulisi samaan aikaan liikkua suuttimissa. Jos näin ei tapahdu, pumpussa saattaa olla ilmasulku. Nopein 

tapa vapauttaa ilmasulku on kytkeä virta pois päältä  ja sen jälkeen paikantaa pumppu ja löysätä yläliitosta ilman 

vapauttamiseksi. Kun vesi virtaa tasaisesti, kiristä yläliitos ja kytke virta takaisin päälle.

4. Käynnistä suuttimet.
  Tarkista, että kaikki suutinaukot ovat kokonaan auki (myötäpäivään). Säädä kaikki Venturi-venttiilit auki 

nähdäksesi paremmin, miten vesi tulee ulos kaikista suuttimista. Paina PUMP 1 -painiketta säätääksesi nopeuden 

alimmalle tasolle. Alhaisen nopeuden ollessa käynnissä paikanna suodatinsäiliö. Irrota musta pyöreä kansi ja 

paikanna sen sisältä "ilmanpoisto venttiili". Käännä ilmanpoistoventtiiliä, kunnes kuulet ilman liikkuvan. Kun 

ilma karkaa venttiilistä, lakkaa kääntämästä venttiiliä, kunnes vettä valuu muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen 

käännä ilmanpoistoventtiili varoen takaisin alas, kunnes vesi lakkaa valumasta venttiilistä. Paina PUMP 1 ja 

PUMP 2 -painikkeita (mikäli allas on varustettu niillä). Sinun tulisi nähdä ja tuntea veden valuvan kaikista 

suuttimista. Tämä todistaa, ettei järjestelmässä ole enää ilmasulkua. Jos  suuttimista ei tule vettä, katso tämän oppaan 

vianmäärityskappaleesta lisätietoja tai soita Coyote Spas -jälleenmyyjällesi.

5. Lisää aloituskemikaaleja
  Lisää allaskemikaaleja Coyote Spas -myyjäsi ohjeiden sekä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti tai kun olet 

lukenut aloituspaketissasi olevien kemikaalipullojen sisältämät ohjeet.

6. Säädä lämpötila.
  Altaasi vakiolämpötila on 15–40oC. Voit säätää näitä asetuksia altaan sivun ohjauspaneelin UP- tai  DOWN -painikkeilla. 

Pidä painike pohjassa, kunnes olet valinnut haluamasi lämpötilan. Sen jälkeen vapauta painike. Katso tarkemmat 
tiedot ohjaimesta altaan mukana tulevasta pikaohjekortista (QRC).

7. Säädä suodatus.
 Katso lisätietoja suodatusasetuksista altaan mukana tulevasta pikaohjekortista (QRC).  

8. Asenna kova kansi.   
  Aseta kansi altaan päälle varmistaen, että se asettuu tukevasti reunojen ympärille. Aseta kiinnityshihnat 

rungon seiniin ja kiinnitä ne mukana tulevilla ruuveilla. Jätä sidontahihnat hiukan löysiksi kylmän sään 
aiheuttamaa kutistumista varten.
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Huomautus: Kovan kannen pitäminen altaan päällä, kun allas ei ole käytössä, vähentää huomattavasti altaan 
käyttökustannuksia. Kannen tulee olla paikoillaan aina, kun allasta ei käytetä. Se vähentää lämmön aiheuttamien vahinkojen 
riskiä. Näin käy, kun allas jätetään ilman kantta auringonpaisteeseen. Allas kerää lämpöä, mikä vahingoittaa altaan pintaa. 
Rajoitettu takuusi ei korvaa tällaista vahinkoa.

Altaan huolto ja ylläpito
Coyote Spa -altaasi on valmistettu korkealuokkaisimmista ja kestävimmistä käytettävissä olevista materiaaleista. 
Siitä huolimatta suorittamasi altaan huolto ja ylläpito viime kädessä määrittää altaasi ja sen yksittäisten osien 
eliniän. Säännöllinen ylläpito tämän kappaleen antamia neuvoja noudattamalla auttaa sinua suojelemaan 
investointiasi.

Veden poistaminen
Allasveteen kerääntyy ajan mittaan pesuaineiden jäänteitä sekä uimapuvuista ja käytettävistä kemikaaleista veteen 
liuennutta likaa. Yleensä noin 3–4 kuukauden kuluessa allasveden tasapainottaminen 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 alakeskuksen GFCI/RCD-katkaisin pois päältä tai suorita pikakytkentä irti. 
2.   Kaikissa Coyote-altaissa on ulkoinen tyhjennysaukko, johon voidaan kiinnittää tavallinen puutarhaletku altaan 

helppoa tyhjentämistä varten.
      Paikanna tyhjennysaukko lattian sivussa, vedä suulake ulos, poista tulppa ja kiinnitä letku. Kun letku on kiinni 

aukossa, työnnä suulake varoen sisään avataksesi sisäisen venttiilin. Allas alkaa tyhjetä.

      Huomautus:  Kaikki Coyote Spas -allasmallit tyhjennetään lattiatyhjennysaukon kautta. Laitteet, kuten 
esimerkiksi pumput ja lämmitin, tyhjentyvät myös. Kaikista malleista jää pieni määrä vettä 
jalkatilaan. Kaikki putkistoon ja laitteisiin mahdollisesti tyhjennyksen jälkeen jäävä vesi täytyy 
poistaa ainoastaan silloin, kun allas valmistellaan talvisäilytystä varten.

3.  Tarkista tyhjän altaan kuori ja puhdista tarvittaessa. 
4.  Sulje tyhjennysventtiili.
5.  Täytä allas uudestaan vedellä ENNEN virran kytkemistä päälle.

TÄRKEÄÄ: Jos käytät uudelleenkäytettäviä suodattimia, suodatinpatruunat täytyy huuhdella jopa viikoittain 
riippuen  altaan käyttäjien määrästä. Puhdista suodatinpatruunat suodattimen puhdistusaineella kerran kuussa 
ja aina silloin, kun allas tyhjennetään puhdistusta varten.  Jos käytät kertakäyttösuodattimia, vaihda ne aina 
tarvittaessa tai kolmen kuukauden välein.

Otsonin sekoituskammio (Tucson, Santa Fe, Mesa, Durango, Laredo, Maricopa, Pomona, Escondido)
Tässä kammiossa otsoni sekoitetaan veteen toisin kuin vakio-otsoniyksikössä, joka tuottaa vain kaasukuplia, jotka 
kelluvat veden pinnalla ja joista on vain vähän apua puhdistuksessa.  Kammio pidentää otsonin vaikutusta vedessä 
kasvattaen tehokkuutta. Kammio ei vaadi huoltotoimenpiteitä.
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Suodatusjärjestelmä
Coyote Spas -altaat on varustettu tasapainottavalla suodatuksella, mikä tarkoittaa, että suodatinpatruunoiden koko vastaa 
pumppujärjestelmän tarpeita.  Kuten kaikissa suodatusjärjestelmissä, myös tässä järjestelmässä suodatinpatruuna voi 
tukkeutua ja heikentää veden virtausta. Suodatusjärjestelmän puhtaanapito on ehdottoman tärkeää. 

Uudelleenkäytettävän suodattimen puhdistus/kertakäyttösuodattimen vaihto   (Vegas)
     HUOMAUTUS: Vegas-malli on yhteensopiva sekä uudelleenkäytettävän että kertakäyttösuodattimen 

kanssa.  Jos käytät uudelleenkäytettävää suodatinta, lue yllä oleva huomautus ja seuraa sitten alla olevia vaiheita. 
Kertakäyttösuodattimet ovat erinomainen vaihtoehto uudelleenkäytettävien suodattimien sijasta. Ne suodattavat 
yleensä pienemmän kokoisia hiukkasia eikä niitä tarvitse puhdistaa.  Niiden elinikä on 3–4 kuukautta. Kirkastus- 
ja vaahdonestoaineiden käyttöä ei suositella kertakäyttösuodattimien kanssa! Pyydä lisätietoa kertakäyttöisistä 
suodatinpatruunoista asiakaspalvelusta.

 1.  Kytke altaan virta POIS päältä.
 2.   Avaa ILMANPOISTOVENTTIILI, poista SUODATTIMEN SYVENNYSKANSI (levynmuotoinen 

muoviosa)
 3.  Nosta harmaata lukkotappia ja irrota lukkorengas kääntämällä sitä vastapäivään.
 4.  Vedä SUODATINKANSI ylös ja poista se.
 5.   Huuhtele osa painesuuttimella varustetulla puutarhaletkulla. Käännä ja erottele suodattimen taitokset 

samalla, kun suihkutat niitä ylösalaisella liikkeellä. Anna suodattimen kuivua ja tarkasta sen jälkeen, onko 
taitoksiin kerääntynyt kalsiumia tai rasvaa. Jos taitoksissa on jompaa kumpaa, liota taitokset tai vaihda osa. 

 6.   Vaihda SUODATINPATRUUNA seuraamalla poisto-ohjeita vastakkaisessa järjestyksessä. 
LUKKORENKAAN tulisi kiinnittyä helposti paikoilleen. ÄLÄ käännä sitä harmaan LUKKOMERKIN 
yli (ensimmäinen napsautus). 

 7.   Kytke altaan virta PÄÄLLE. Altaan nopeuden ollessa alhaisella tasolla käännä 
ILMANPOISTOVENTTIILI hitaasti auki, kunnes ilma tulee ulos ja olet antanut veden virrata muutaman 
sekunnin ajan. 

 8.   Sen jälkeen käännä ILMANPOISTOVENTTIILI varoen takaisin alas, kunnes vesi lakkaa valumasta 
venttiilistä. 

 9.  Vaihda SUODATTIMEN SYVENNYSKANSI. 
 10.  Käytä suuttimia SUURELLA nopeudella, kunnes näet ja tunnet veden tulevan ulos kaikista suuttimista. 
 11. Vaihda matalalle nopeudelle ja säädä lämpötila haluamallesi tasolle.

Uudelleenkäytettävän suodattimen puhdistus/kertakäyttösuodattimen vaihto(Mesa)
 1.  Kytke altaan virta POIS päältä.
 2. Avaa roskankerääjän ovi.
 3. Poista kori.
 4. Poista vesiventtiili. 
 5. Poista suodatin.
 6. Suihkuta se puhtaaksi. 
 7. Asenna takaisin seuraamalla ohjeita vastakkaisessa järjestyksessä.

Kertakäyttösuodattimen vaihto 
(Durango, Santa Fe, Tucson, Reno, Outlaw, Amarillo, Tempe, Laredo, Maricopa, Pomona, Escondito)
 1.  Kytke allas pois päältä päällä sijaitsevan ohjauspaneelin on/off-painikkeella.
 2. Irrota teleskooppinen suodatinkotelo 
 3.  Irrota suodatinpatruuna kiertämällä ja puhdista uudelleenkäytettävä suodatin tai hävitä kertakäyttösuodatin. 
 4.  Kiinnitä puhdistettu tai uusi suodatin kiertämällä.
 5.  Aseta teleskooppinen suodatinkotelo paikoilleen. 
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Altaan kuoren kunnossapito
Coyote Spa -altaassasi on polyuretaanivahvistettu 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. 
Myös ruokasoodaa tai etikkaa voidaan 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. Coyote Spas® 

-jälleenmyyjältäsi saat tahran- ja kalkinpoistoainetta, jos allasvetesi sisältää runsaasti liuenneita mineraaleja.
     2.   Alkoholia tai mitään kotikäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita, joita ei ole mainittu allaspintojen 

puhdistukseen sopivien puhdistusaineiden luettelossa, EI suositella käytettäviksi. ÄLÄ KÄYTÄ mitään 
hankaavia aineosia sisältäviä puhdistusaineita tai liuotinaineita, sillä ne voivat vaurioittaa altaan kuoren 
pintaa. Takuu ei korvaa kovien kemikaalien käytön aiheuttamia altaan kuoren vaurioita.
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Altaan kannen kunnossapito
VAROITUS: Kansi on käsin käytettävä turvakansi, joka vastaa kaikkia altaan valmistuspäivänä voimassa olevia, altaiden 
kansia koskevia ASTM-standardin 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 ja rappeutumiselle. Huolehdi kannen kunnosta seuraavassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

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.   Ylläpidä vinyylikantta käyttämällä vinyylisuoja-ainetta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suosittelemme 

käytettäväksi vinyylin ja rungon entisöintiainetta.

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 allas kloorittomalla hapetusaineella.
     4.  Laske veden lämpötilaa.

Kun palaat kotiin:
     1.  Tehokäsittele allas kloorittomalla hapetusaineella.
     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.

Huomautus: 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 valmistaa talvisäilytykseen 
(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.

ENFANTS DE SUBSISTANCE PARTIS. DES
ENFANTS OU LES OBJETS NE PEUVENT PAS
ÊTRE VUS SOUS LA COUVERTURE.
ENLEVEZ LA COUVERTURE COMPLÊTEMENT
AVANT L'BAIGNEUR - OCCLUSION D'ENTREE
POSSIBLE.
LES COUVERTURES NON-FIXÊES OU
INCORRECTEMENT FIXÊES SONT UN RISQUE.
LE MANQUEDE SUIVRE TOUTES LES 
INSTRUCTIONS PEUT AVOIR COMME 
CONSÊQUENCE LES DOMMAGES OU LA NOYADE.

    ÊVITEZ 

DE NOYER

LE RISQUE

VAROITUS AVERTISSEMENT! !

RISING DRAGON

PIDÄ LAPSET ETÄÄLLÄ. LAPSET JA 
ESINEET EIVÄT NÄY KANNEN 
ALTA. POISTA KANSI TÄYSIN 
ENNEN ALTAASEEN MENOA - 
MUUTOIN KYLPIJÄT VOIVAT 
JOUTUA ANSAAN. IRTONAISET TAI 
HUONOSTI KIINNITETUT KANNET 
OVAT VAARALLISIA. OHJEIDEN 
LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA 
LOUKKAANTUMISEEN TAI 
HUKKUMISEEN.

           

VÄLTÄ 
HUKKUMIS-

VAARA

KÄSIKÄYTTÖINEN TURVAKANSI
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Pikaopas
Tucson, Santa fe, Mesa, Durango, Laredo, Maricopa, Pomona, Escondido

Pikaopas tarjoaa pikaisen katsauksen altaan 
päätoimintoihin ja ominaisuuksiin, joita voi  
käyttää digitaalisella ohjauspaneelilla.
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Pumpun 1 käynnistys
Paina Jet 1 -painiketta kytkeäksesi pumpun 1 matalalla 
nopeudella. Paina toisen kerran painiketta vaihtaaksesi 
pumpun 1 suurelle nopeudelle. 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 Jet 2 -painiketta käynnistääksesi pumpun 2. Paina 
toisen kerran sammuttaaksesi 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 on käynnissä.

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

Valon sytyttäminen: 
Sytytä valo painamalla valopainiketta. Paina toisen kerran 
sammuttaaksesi valon. Sisäinen ajastin sammuttaa valon 
automaattisesti kahden tunnin kuluttua, paitsi jos se on 
sammutettu manuaalisesti.
    "Light"-kuvake syttyy valon ollessa päällä

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

Veden lämpötilan säätö
Säädä veden lämpötilaa  Ylös- ja Alas-
nuolipainikkeilla. Lämpötila-asetukset näkyvät 5 sekunnin 
ajan uuden valinnan vahvistamiseksi.
   Asetetun lämpötilan symboli ilmaisee halutun lämpötilan,  

   EI veden nykyistä lämpötilaa!
Veden lämpötilaa voi säätää 1 asteen askelin välillä 15–40 °C.

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

Valmiustila:
Pidä Jet 3 -painike pohjassa viiden sekunnin ajan 
valmiustilan käynnistämiseksi. “stby”-viesti näkyy 
näytössä, ja lämmitys ja suodatus lakkaavat toimimasta 
30 minuutin ajaksi.  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 Jet 1 -painike 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 Jet 1 -painike 
pohjassa uudelleen viiden sekunnin ajan.

Tehotila:
Pidä Jet 2 -painike painettuna 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.

Pikaopas
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Suodatusjakson aikana:

- pumppu 2 ja 3* toimivat 20 sekuntia, minkä jälkeen

- pumppu 1 toimii pienellä nopeudella ohjelmoidun tuntimäärän ajan (katso alla) ja 

- otsonaattori käynnistyy.

*jos asennettu

Suodatusjakson määrittäminen (huomaa, että voit poistua milloin tahansa tallentamatta asetuksia 

painamalla pumppua 1):

45 minuutin suodatusjakson aikakeskeytys:
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.

Paina suodatinpainiketta 
suodatusvaihtoehtojen 
valitsemiseksi.  Kun 
näytössä näkyy “Sett”, 
voit valita asetukset. 

Paina suodatinpainiketta 
uudelleen ensimmäisen 
vaihtoehdon 
näyttämiseksi.  Tämä on 
suodatusjakson kesto. 

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

Paina suodatuspainiketta 
uudelleen.  Nyt näytössä 
näkyy suodatusjakson 
tiheyden asetukset. 

Säädä suodatuksen tiheys 
nuolipainikkeilla.  Voit 
valita tiheyden väliltä 1–4 
kertaa päivässä.

Voit siirtyä taaksepäin ohjelmointivaiheissa painamalla pumppu 3 
-painiketta.
Kun olet tullut ohjelmointivaihtoehtojen loppuun, voit painaa 
ohjelmointipainiketta vielä yhden kerran poistuaksesi ohjelmointivaiheesta 
ja aloittaaksesi suodatusjakson välittömästi. Tai voit olla painamatta 
painikkeita tallentaaksesi uudet asetukset ja aloittaaksesi ensimmäisen 
suodatusjakson valitsemanasi aikana. 

F   06Sett F   06

p

FF 02

FF02

p

Pikaopas
SUODATUSJAKSOJEN OHJELMOIMINEN
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Havasu, Vegas, Amarillo, Reno, Outlaw, Tempe

Pikaopas

in.k300™
Kompakti täyden toiminnon näppäimistö

Pikaviiteopas tarjoaa pikaisen yleiskatsauksen 
porealtaan päätoiminnoista ja digitaalisella 
ohjauspaneelilla käytettävistä toiminnoista.

 

Ylös

Alas

Valo

Pumppu 1

Merkkivalot

AsetuspisteSmart 
Winter -tila

 

Lämmitin
Suodatin

Ylös/AlasMerkkivalot

ValoPumppu 2

Pumppu 1

Kuvaus

Yhden pumpun malli Kahden pumpun malli
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VIANMÄÄRITYS

-

"HL"-virheilmoitus näkyy näytössä. Järjestelmä on sammuttanut lämmittimen, sillä lämmitin on saavuttanut 48 ºC:n lämpötilan. Älä 
mene veteen! Poista altaan kansi ja anna veden jäähtyä. Nollaa sen jälkeen katkaisin järjestelmän 
nollaamiseksi.

Järjestelmä on sammunut, sillä allas on saavuttanut 44 ºC:n lämpötilan. Vain Smart Winter -tila 
on käytössä. Älä mene veteen! Poista altaan kansi ja anna veden jäähtyä 43 °C:n lämpötilaan. Soita 
jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi, mikäli ongelma toistuu.

Järjestelmä ei havaitse vedenpainetta pumpun ollessa käynnissä. Tarkista ja avaa vesiventtiilit. 
Tarkista vedentaso. Puhdista tai vaihda suodatin. Soita jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi, 
mikäli ongelma toistuu.

Painekytkimessä on havaittu ongelma. Soita jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi.

Lämpötila-anturissa on havaittu ongelma. Soita jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi.

Suoritin on vioittunut…ÄLÄ MENE VETEEN…tämä johtuu yleensä epänormaaleista 
virranvaihteluista. Soita jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi.

Sisäinen laitteistovirhe on paikannettu kohdassa .xe. Ota yhteys jälleenmyyjään tai 
huoltoedustajaan.

Altaan veden lämpötila on saavuttanut 42 °C. ÄLÄ MENE VETEEN! Poista altaan kansi ja anna 
veden jäähtyä. Soita jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi, mikäli ongelma toistuu.

Porealtaan reunan lämpötila on liian korkea, jolloin kohteen .xe sisälämpötila kohoaa 
normaalirajoitusten yläpuolelle. Avaa reuna ja odota, kunnes ilmoitus häviää.

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

"HL"-virheilmoitus vilkkuu.

"FLO"-virheilmoitus näkyy näytössä.

"FLC"-virheilmoitus näkyy näytössä.

"Prr"-virheilmoitus näkyy näytössä.

Näytössä näkyy neljä viivaa.

“Hr”-virheilmoitus näkyy näytössä.

"OH"-virheilmoitus näkyy näytössä.

"AOH"-virheilmoitus näkyy näytössä.

H

----

OH

AOH

fi

flas

Jäähdytys

fir

flas

Veden lämpötilan säätö Smart Winter -tila

Smart Winter Mode -merkkivalo syttyy, 
kun Smart Winter -tila on käytössä.

 

fl
fi

Säätöjaksossa järjestelmä ohjaa vettä ensin 
lämmittimen kotelon ja putkiston kautta 
taatakseen täsmälliset veden lämpötilalukemat ja 
estääkseen lämmittimen käynnistymisen kuivana.

Smart Winter -tila suojelee järjestelmää kylmältä 
kytkemällä pumput päälle useita kertoja päivässä, 
jotta vesi ei jäädy putkissa.

Tämän tehtävän aikana lämmittimen ei anneta 
käynnistyä, ja sen kuvake vilkkuu.

Tarkistettuaan, että pumppu on käynnistynyt, ja 
mitattuaan tarvittaessa veden lämpötilan 
järjestelmä kytkee lämmittimen automaattisesti 
päälle saavuttaakseen asetuspisteen ja pitääkseen 
veden lämpötilan asetuspisteessä.

Heater-merkkivalo syttyy, kun lämmitin 
on päällä. Se vilkkuu, kun lämpöä 
pyydetään lisää mutta lämmitin ei ole

vielä käynnistynyt.
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Pumppu 1

Kellonajan säätö Suodatus-/
tyhjennysjaksojen 
ohjelmointi

Porealtaan toiminnot

* Jos käytössä on vain yksi nopea pumppu: käynnistä pumppu painamalla 

pumppupainiketta. Paina pumppupainiketta uudelleen pumpun sammuttamiseksi.

Off-tila

Ohjelmointi

Ohjelmavalikko

Pumppu 2 -painike Light-painike Ylös/alas-painikkeet

 
 
  
  
  
 

 

 

  

 

Asetuspiste-kuvake 
ilmoittaa, että 
näytössä näkyy 
haluttu lämpötila.

Off-tila käynnistyy painamalla 
pumppua 1 viiden sekunnin ajan. 
Tämä tila keskeyttää kaikki 
ulostulot 30 minuutiksi, mukaan 
lukien automaattiset toiminnot 
kuten suodatusjakson, 
lämmityspyynnön ja älykkään 
talvitilan, altaan pikahuollon 
suorittamisen ajaksi. Kun Off-tila 
on päällä, näytössä näkyy 
vuorotellen OFF-viesti, kellonaika 
ja veden lämpötila. Altaan valo 
vilkkuu muutaman sekunnin ajan 
ennen 30 minuutin huoltojakson 
päättymistä ilmoittaen käyttäjälle, 
että järjestelmä palautuu 
normaaliin käyttötilaan. Paina 
pumppua 1 tai pumppua 2 (mikäli 
käytössä) käynnistääksesi 
järjestelmän uudelleen ennen 30 
minuutin viiveajan päättymistä. 
Kun järjestelmä palautuu 
normaaliin käyttötilaan, "On" 
näkyy näytössä kolmen sekunnin 
ajan.

Voit käyttää ohjelmavalikkoa 
painamalla valopainikkeen 
pohjaan viiden sekunnin ajan. Voit 
tehdä seuraavat asetukset 
ohjelmavalikossa: kellonaika, 
suodatus- tai tyhjennysjaksot, 
säästötila ja lämpötilayksiköt. Kun 
olet ohjelmavalikossa, käytä ylös- 
ja alaspainikkeita asetusten 
säätämiseksi ja valopainiketta 
siirtyäksesi seuraavaan asetukseen. 
Muutokset tallennetaan vasta 
viimeisen tehdyn asetuksen 
vahvistuksen jälkeen. Jos yhtään 

Siirry ohjelmavalikkoon painamalla 
valopainiketta viiden sekunnin 
ajan. Näytössä näkyy nykyinen 
kellonaika ja tunnit vilkkuvat.

Tehdasasetuksista riippuen 
järjestelmäsi on säädetty joko 24- 
tai 12-tuntiseen aikanäyttöön.

Tuntien säätö: Säädä tunnit ylös- ja 
alaspainikkeilla. Siirry seuraavaan 
asetukseen eli minuutteihin 
painamalla valopainiketta.

Järjestelmäkokoonpanosta riippuen 
altaasi suorittaa joko suodatus- tai 
tyhjennysjakson. Suodatusjakso 
koostuu seuraavista asetuksista: 
käynnistysaika (FS), kesto (Fd) ja 
tiheys (FF). Tyhjennysjakso koostuu 
seuraavista asetuksista: 
käynnistysaika (FS) ja tiheys (FF).

Suodatusjaksossa kaikki pumput 
ja lämmitin käynnistetään 
korkealla nopeudella minuutin 
ajaksi (tyhjennysjakso). Sen 
jälkeen suodattimeen yhdistetty 
pumppu toimii matalalla 
nopeudella suodatusjakson 
loppuun asti (puhdistusjakso).

Tyhjennysjaksoa käytetään, kun 
allas on varustettu 24 tunnin 
kiertopumpulla, joka suorittaa 
jatkuvan puhdistusjakson.  
Jaksossa kaikki pumput ja 
lämmitin käynnistetään korkealla 
nopeudella minuutin ajaksi.

Minuuttien säätö: Säädä minuutit 
ylös- ja alaspainikkeilla.  Siirry 
seuraavaan asetukseen eli 
suodatus- tai tyhjennysjakson 
käynnistämiseen (FS) painamalla 
valopainiketta.

Paina Pumppu 1 -painiketta 
kytkeäksesi pumpun 1 päälle 
matalalla nopeudella. Paina sitä 
toisen kerran kytkeäksesi pumpun 
suurelle nopeudelle 
(kaksinopeuksisen pumpun 
tapauksessa). Kolmas painallus 
kytkee pumpun pois päältä. 
Sisäinen ajastin kytkee pumpun 
automaattisesti pois pä 20 
minuutin kuluttua, paitsi jos 
se on sammutettu manuaalisesti 
sitä ennen.

Pumpun 1 merkkivalo syttyy, kun 
pumppu 1 on päällä. 
Kaksinopeuksisen pumpun 
tapauksessa merkkivalo vilkkuu, 
kun pumppu 1 käy matalalla 
nopeudella.

Ei saatavilla kaikissa malleissa.

Paina Pumppu 2 -painiketta 
kytkeäksesi pumpun 2 päälle 
matalalla nopeudella. Paina sitä 
toisen kerran kytkeäksesi pumpun 
suurelle nopeudelle 
(kaksinopeuksisen pumpun 
tapauksessa*). Kolmas painallus 
kytkee pumpun pois päältä. 
Sisäinen ajastin kytkee pumpun 
automaattisesti pois päältä 20 
 minuutin kuluttua, paitsi jos 
se on sammutettu manuaalisesti 
sitä ennen.

Pumpun 2 merkkivalo syttyy, kun 
pumppu 2 on päällä. 
Kaksinopeuksisen pumpun 
tapauksessa merkkivalo vilkkuu, 
kun pumppu 2 käy matalalla 
nopeudella.

Sytytä valo painamalla 
Light-painiketta. Toinen painallus 
sammuttaa valon. Kiinteä ajastin 
sammuttaa valon automaattisesti 2 
tunnin kuluttua, paitsi jos se on 
sammutettu manuaalisesti ennen 
sitä.

Light-merkkivalo syttyy, kun valo 
palaa.

Ylös- ja alas-painikkeilla voit säätää 
veden lämpötilan haluamaksesi. 
Lämpötila-asetukset näkyvät 2 
sekunnin ajan uuden valinnan 
vahvistamiseksi.

Kahden pumpun altaassa on 
yhdistetty ylös/alas-painike. Paina 
painike pohjaan asetuksen arvon 
nostamiseksi ja vapauta painike, 
kun olet saavuttanut haluamasi 
arvon. Paina painike uudelleen 
pohjaan, kun haluat laskea 
asetuksen arvoa.

toimintoa ei ole tehty 10 
sekuntiin, järjestelmä poistuu 
ohjelmavalikosta tallentamatta 
muutoksia.
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JäähdytysSmart Winter -tila

Säästötilan säätö

Lämpötilayksikön säätö

Säästötilan käynnistyksen 
säätö

 

Veden lämpötilan säätö

 
  
 

 
Suodatus- tai 
tyhjennysjakson tiheyden 
säätö

Suodatus- tai 
tyhjennysjakson 
käynnistysajan säätö

Suodatusjakson keston 
säätäminen

Merkkivalo vilkkuu, kun 
veden lämpötilalukemia 
tarkistetaan

Säästötilan keston säätö

Näytössä näkyy FSxx, jossa "xx" 
tarkoittaa jakson käynnistystuntia. 
Säädä tunnit ylös- ja 
alaspainikkeilla. Siirry seuraavaan 
asetukseen eli suodatuksen 
kestoon (Fd) painamalla 
valopainiketta.

Veden lämpötila voidaan esittää 
joko Fahrenheit (°F) tai Celsius 
(°C) -asteissa. Näytössä näkyy F 
tai C.

Voit muuttaa asetusta ylös- tai 
alas-painikkeella. 
Light-painikkeella voit tallentaa 
kaikki parametrit.

Smart Winter -tila suojelee 
järjestelmää kylmältä kytkemällä 
pumput päälle useita kertoja 
päivässä, jotta vesi ei jäädy 
putkissa.

SWM-merkkivalo syttyy, kun 
havaitaan jäätymistä, ja vilkkuu, 
kun tyhjennys on käynnissä.

Pumppu toimii 15–90 minuutin 
välein varmistaakseen veden 
lämpötilan tarkat lukemat sekä 
estääkseen lämmittimen 
käynnistymisen kuivissa 
olosuhteissa. Pumpun 
käynnistyksen varmistamisen ja 
tarvittaessa veden 
lämpötilalukemien tarkistamisen 
jälkeen järjestelmä käynnistää 
lämmittimen automaattisesti 
veden lämpötilan asetuspisteen 
saavuttamiseksi ja sen 
ylläpitämiseksi.

Kun allasvesi on lämmitetty 
haluttuun asetuspisteeseen, 
lämmitin sammuu mutta siihen 
yhdistetty pumppu (matalan 
nopeuden pumppu 1 tai CP) on 
käynnissä ennalta määritetyn 
ajan lämmityselementin 
asianmukaisen jäähtymisen 
varmistamiseksi, mikä pidentää 
sen käyttöikää.

Näytössä näkyy FSxx, jossa "xx" 
tarkoittaa jakson käynnistystuntia. 
Säädä tiheys ylös- ja 
alaspainikkeilla. Siirry seuraavaan 
asetukseen eli säästötilaan (EP) 
painamalla valopainiketta.

Suodatusjakso-merkkivalo syttyy, 
kun suodatin on päällä. Se 
sammuu, kun jakso keskeytetään.

(ei saatavilla 
tyhjennysjärjestelmissä)

Näytössä näkyy Fdxx, missä "xx" 
tarkoittaa suodatusjakson 
kestoaikaa tunneissa. Voit 
muuttaa kestoaikaa ylös- ja 
alas-painikkeilla. Siirry 
seuraavaan asetukseen eli 
suodatus- tai tyhjennysjakson 
tiheyteen (FF) valopainikkeella.

0 = ei suodatusta  
24 = jatkuva suodatus

Ei ole suositeltavaa asettaa tätä 
asetusta arvoon 0.

Näytössä näkyy ESxx, jossa "xx" 
tarkoittaa säästötilan 
käynnistystuntia. Säädä tunnit 
ylös- ja alaspainikkeella. Siirry 
seuraavaan asetukseen eli 
säästötilan kestoon (Ed) 
painamalla valopainiketta.

Kun säästötila on PÄÄLLÄ, 
näytössä näkyy vuorotellen 
Eco-viesti, kellonaika ja veden 
lämpötila.

Tämä tila alentaa altaan 
lämpötilan asetuspistettä 11 
°C:seen tiettynä hetkenä 
päivässä.

Näytössä näkyy EPx, jossa "x" 
tarkoittaa ohjelmoidun 
säästötilan käyttötilaa (0 = pois 
käytöstä, 1 = käytössä). Ota 
säästötila käyttöön tai pois 
käytöstä nuolipainikkeilla. Siirry 
seuraavaan asetukseen eli 
säästötilan käynnistykseen (ES) 
painamalla valopainiketta.

Näytössä näkyy Edxx, jossa "xx" 
tarkoittaa säästötilan kestoa. 
Säädä tunnit ylös- ja 
alaspainikkeilla. Siirry seuraavaan 
asetukseen eli 
lämpötilayksikköön painamalla 
valopainiketta.

24 = jatkuva säästötila
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Veden huolto

Veden puhdistus on erittäin tärkeää. Allasveden ylläpitoon ei aina kiinnitetä 

riittävästi huomiota, 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.

Jo ennen altaan käytön aloitusta on suositeltavaa käyttää esisuodatinta altaan täytön 

aikana, sillä vesijohtovesi ei ole täysin puhdasta vettä.  Kun aloitat altaan käytön 

ennakkoon suodatetulla ja puhtaalla vedellä, kristallinkirkkaan veden ylläpitäminen on 

helpompaa. 

Vaikka altaan suodatusjärjestelmä toimii usean tunnin ajan päivässä ja poistaa 

hiukkasia allasvedestä, suodatusjärjestelmä ei kuitenkaan kykene poistamaan 

bakteereja eikä viruksia allasvedestä. 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.
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Allasveden testausta koskevat toimenpiteet
Asianmukainen veden testaus ja analysointi ovat tärkeä osa allasveden tehokasta 

ylläpitoa. Noudata 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 varmistaaksesi testitulosten tarkkuuden.

Vinkkejä allasveden testaukseen
    Reagenssitestauspakkausta käytettäessä:

  •  Ota vesinäytteet aina 30–45 cm syvyydestä.

  •  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.
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Kemikaalien käyttöön liittyvät perusturvallisuusohjeet
Kemikaaleja käytettäessä tutustu etiketteihin huolellisesti ja noudata tarkasti annettuja ohjeita. Vaikka kemikaalit suojaavatkin 
altaan käyttäjiä sekä allasta oikein käytettyinä, 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 kunnon 

mukaan, 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 laitteistotilaan.  

TÄRKEÄÄ: "TEHOKLOORAUS/KLOORITON TEHOKÄSITTELY" 
HUOMAUTUS:  Tehokloorauksen tai kloorittoman tehokäsittelyn jälkeen altaan kansi jätetään auki vähintään 20 

minuutin ajaksi, jotta hapettunut kaasu pääsee poistumaan. Huomattava hapettuneen kaasun 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 sisälly takuuseen.

Tasapainota kokonaisalkaliniteetti
     1.  Allasveden suositeltava kokonaisalkaliniteetti on 80–120 ppm.

pH-arvon tasapainotus
     1.  Suositeltava allasveden pH-arvo on 7,2–7,6. 

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. 

  

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: klooritabletit, Refresh, Spa Boost.
   Bromia käyttävät järjestelmät: bromitabletit, Refresh, Peak Boost.
TÄRKEÄÄ:  Vedenpuhdistusaineet ovat happamia ja vähentävät veden kokonaisalkaliniteettia. Säännöllinen testaus ja 

allasveden kokonaisalkaliniteetin ylläpito on erittäin tärkeää näitä tuotteita käytettäessä. Tämän vuoksi täydellinen 
kemiallinen koostumus on osa järjestelmää.

TÄRKEÄÄ:  Muista aina poistaa kelluva säiliö, kun allasta ei käytetä. Irrota muoviastialla varustetut säiliöt (veden pinnan alta) 
ja varastoi ne lasten ulottumattomiin aina altaan käytön päättymiseen saakka.
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Kloorijärjestelmän käyttö

Käyttöönotto:
    1. Anna veden nousta 33 °C:seen.
    2. Lisää 1 ruokalusikallinen (14 grammaa) kloorirakeita 758 vesilitraa kohden.
    3. Lisää 1 ruokalusikallinen (14 grammaa) Refresh-ainetta 758 vesilitraa kohden.
    4.  Odota vuorokausi ja testaa ja tasapainota veden emäksisyys ja ph-arvo käyttämällä alkalitason nostajaa, pH-

arvon nostajaa tai laskijaa tässä järjestyksessä.
Huomautus:  Käytä suuttimia korkealla nopeudella parin minuutin ajan samalla kun lisäät kemikaaleja, jotta 

ne sekoittuvat veteen tehokkaammin. Anna veden kiertää kaksi ylimääräistä tuntia käyttäessäsi 
suodatustilaa.

Aina käytön jälkeen:
    1.  Jos järjestelmässä on otsonaattori ja/tai Silver Sentinel -suodatin, lisää altaan veteen teelusikallinen (4,75 

grammaa) kloorirakeita henkilöä kohden (tämä tehdään poistuttaessa altaasta).
    2.  Jos järjestelmässä ei ole otsonaattoria ja/tai Silver Sentinel -suodatinta, lisää altaan veteen kaksi teelusikallista (9,5 

grammaa) kloorirakeita.
    3.  Jos et käytä allasta 3–4 päivään, lisää altaan veteen 1–2 teelusikallista (4,75–9,5 grammaa) kloorirakeita 

huoltotarkoituksessa.
Huomautus: Käytä suuttimia suurella nopeudella aina kun lisäät klooria, jotta se sekoittuu paremmin veteen.  

Viikoittain:
    1. Tarkista veden emäksisyys ja pH-arvo.  Säädä tarvittaessa.
    2.  Lisää kaksi (2) ruokalusikallista (28 grammaa) Refresh-ainetta allasveteen.  Jätä kansi auki ja käytä suuttimia 

suurella nopeudella 20 minuutin ajan.

TÄRKEÄÄ:  Tehokäsittely laskee huomattavasti veden pH-arvoa ja kokonaisalkaliniteettia. Tunnin kuluttua Refresh-
aineen lisäämisen jälkeen tarkista ja säädä allasveden kokonaisalkaliniteetti ja pH-arvo tarvittaessa.

Bromia käyttävät järjestelmät:

Käyttöönotto:
    1. Täytä kelluva säiliö tableteilla ja avaa asetus #7.
    2. Lisää kaksi (2) ruokalusikallista (28 grammaa)  Refresh-ainetta 1000 vesilitraa kohden.
    3.  Lisää 2 ja 1/2 ruokalusikallista (35 grammaa) Peak Boost -ainetta 1000 vesilitraa kohden luodaksesi 

bromipitoisuuden.
    4.  Tarkista veden bromipitoisuus. Bromipitoisuuden ollessa ihanteellisella tasolla (3–5 ppm) säädä annostus alas 

2–3 tablettiin (suunnilleen altaan käyttäjämäärää vastaavaksi).

Viikoittain:
    1. Täytä kelluva säiliö tableteilla ja nollaa asetus tarvittaessa.
    2. Lisää kaksi (2) ruokalusikallista (28 grammaa) Refresh-ainetta 1000 vesilitraa kohden.
    3. Odota vähintään tunti ja lisää 1 ruokalusikallinen (14 grammaa) Best Defense -ainetta 1000 vesilitraa kohden.

TÄRKEÄÄ:  Refresh-aine laskee huomattavasti veden pH-arvoa ja kokonaisalkaliniteettia. Tunnin kuluttua Refresh-
aineen lisäämisen jälkeen tarkista ja säädä allasveden pH-arvo ja kokonaisalkaliniteetti tarvittaessa.

Kirkastus- tai vaahdonestonaineiden käyttöä ei suositella kertakäyttösuodattimien kanssa.



Yleiset allasvesiongelmat~Syyt ja ratkaisut

ONGELMA MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

SAMEA
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

A.   Likainen suodatin, puhdista Arctic Pure® Filter 

Restore  -aineella (ei kertakäyttösuodattimille).

B.  Lisää Arctic Pure® Easy Clear -ainetta

C.  Tehokäsittele 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 

kokonaisalkaliniteetti 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

VÄRJÄYTYNYT
VESI

A.   Veteen on liuennut metalleja 
vesilähteestä

B.  Liian matalat kloori-/bromipitoisuudet

C.  Tuoksu

A.   Käytä Arctic Pure® Best Defense -ainetta ja pyydä 
jälleenmyyjää tarkistamaan veden koostumus

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

C.  Lopeta tuoksun käyttö

VESI VAAHTOAA
A.   Suutinten ja/tai Therapy Air 

-järjestelmän sekoittamat runsaat rasvat 
ja orgaaniset saasteet

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

KALKKI-
KERTYMÄT

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

A.   Tyhjennä allas osittain, lisää Arctic Pure® Best Defence 
-ainetta, säädä pH arvoon 7,2–7,6 ja alkaliniteetti arvoon 
100– 130  ppm. 

HAJU
A.   Paljon orgaanisia saasteita yhdistyneenä 

klooriin

A.  Tarkista pH-arvo ja säädä tarvittaessa. 
B.   Tehokäsittele Arctic Pure® Refresh -aineella ja lisää Boost- 

tai Peak Boost -ainetta (riippuen käytätkö kloori- tai 
bromijärjestelmää)

C.  Veden laimentaminen vähentää saasteita ja hajua.
D.  Tarkista mahdollisen otsonijärjestelmän toiminta

SILMÄ-/IHO-
ÄRSYTYS

A.  Liian alhainen pH-arvo
B.   Veteen on yhdistynyt korkea määrä 

orgaanisia saasteita
C. Allergisuus vedenpuhdistusaineille
D. Vesi on bakteereiden saastuttamaa

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.

EI
KLOORI-/
BROMI-

LUKEMAA

A.   Veden huomattava saasteiden määrä 
kuluttaa vedenpuhdistusaineet loppuun

B.   Testauspakkauksen reagenssit eivät toimi

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.
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Allasongelmien vianmääritys
1.   Mikään ei toimi:GFCI/RCD-katkaisin on sammutettu tai kyseessä on sähkökatkos. Testaa GFCI/RCD- 

katkaisin. Käännä katkaisin 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 virheviestejä. Jos lämmön merkkivalo palaa eikä virheilmoituksia näy, ota yhteys tehtaan 

valtuuttamaan jälleenmyyjään.

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

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

tarkista, pärskyykö vesi suuttimista. Jos näin on, pumpussa on kuplia (se imee ilmaa). Tämä tapahtuu yleensä 

silloin, kun vedentaso on liian alhainen. Ongelma ratkeaa lisäämällä vettä altaaseen. Säädä suodattimen sulku 

veden virtauksen lisäämiseksi tai laskemiseksi. Jos ongelma jatkuu edelleen, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan 

jälleenmyyjään.

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

Mitään toimenpiteitä ei vaadita.

5.   Allas ei tyhjene kunnolla: Allas tyhjenee painovoiman aiheuttaman virtauksen ansiosta. Se ei aina tyhjene 

kokonaan. Allasta ei tarvitse tyhjentää kokonaan, paitsi silloin kun sitä valmistellaan talvisäilytykseen. Jos haluat 

poistaa jäljellä olevan veden, suosittelemme, että imet sen pois märkä-/kuivaimurilla.



Takuu
Altaan kuori ~ 7 vuotta
Coyote spas® myöntää asiakkaalle takuun altaan kuorelle valmistusviasta johtuvaa veden menetystä vastaan seitsemäksi vuodeksi.

Laitteet ja putket ~ 3 vuotta osat ja 1 vuosi työ 
Coyote spas® myöntää altaan sähkölaitteiden osille takuun ~ erityisesti pumpulle/pumpuille *(katso lisätietoja pumpputakuusta alta), 
tehdasasennetulle otsonijärjestelmälle, lämmittimelle (mukaan lukien Tru-Guard™-lämmitin) ja ohjausjärjestelmälle materiaali- ja 
valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle kolmeksi vuodeksi toimituspäivästä lähtien. Sisältää 
korjaukseen tarvittavat osat. Työ katetaan yhdeksi vuodeksi. 

Muut osat ~ 3 vuotta  
Coyote spas® myöntää sulakkeille, valoille, suodatinkansille, suutinlisäkkeille, o-renkaille, päällä sijaitsevan ohjauspaneelin päällykselle, 
runkomateriaalille, suodatinkoreille säännöstelykokoonpanoille, kääntölevyjen kahvoille ja tulpille, ilmansäätökahvoille ja -suojille, 
muovikannen kiinnikkeille, kromikoristuksille ja kaikille muille mainitsemattomille komponenteille takuun valmistus- ja materiaalivikoja 
vastaan kolmeksi vuodeksi alkuperäiselle hankkijalle alkaen alkuperäisestä toimituspäivästä. Sisältää vain korjaukseen tarvittavat osat.

Kuoren pinta ~ 3 vuotta 
Coyote spas® myöntää sisäpintaa koskevan kolmen vuoden takuun altaan alkuperäiselle ostajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä 
lukien materiaalivirheiden aiheuttamien vuotojen varalta, mukaan lukien halkeamat, kuplat, hilseileminen ja laminaattipinnan irtoaminen.  
Sisältää korjaukseen tarvittavat osat ja työn.

Arroyo, Otero-sarjan kansi ~ 1 vuosi
Coyote spas® myöntää Coyote-vakiokantta koskevan yhden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä 
vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien.  Sisältää korjaukseen tarvittavat osat.

Terrace-sarjan kansi ~ 3 vuotta
Coyote spas® myöntää VACSEALTM-kantta koskevan kolmen vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä 
vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. Sisältää korjaukseen tarvittavat osat.

Stereo ~ 1 vuosi
Coyote spas® myöntää tehtaalla asennetuille viihdejärjestelmille yhden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia 
toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien.  Sisältää korjaukseen tarvittavat osat ja 
työn. 

Coyote spas® pidentää tätä rajoitettua takuuta vain minkä tahansa valtuutetun Coyote Spas -jälleenmyyjän asentaman itsenäisen Coyote-
altaan alkuperäiselle ostajalle kolmeksi vuodeksi alkuperäisestä toimituspäivästä lähtien tai neljäksi vuodeksi valmistajan toimituspäivästä 
lähtien (aikaisempi toimituspäivä on voimassa). Tässä asiakirjassa "asiakkaalla" tarkoitetaan altaan alkuperäistä ostajaa.

TAKUUN KÄYTTÖ
Huoltopalvelun saamiseksi tämän rajoitetun takuun kattamasta viasta tai toimintahäiriöstä on ilmoitettava Coyote Spa -jälleenmyyjälle 
mahdollisimman nopeasti, ja on käytettävä kaikkia kohtuullisia menetelmiä altaan suojelemiseksi muita vikoja vastaan.  Ostokuitin 
esittämisen jälkeen Coyote spas® -edustaja tai sen valtuuttama huoltoedustaja korjaa vian tämän rajoitetun takuun käyttöehtojen 
mukaisesti. *Ota huomioon, että liitoskohtien vuodot lasketaan käyttäjän huollettaviksi, eikä rajattu takuu kata niitä. Liitoskohtien vuodoista 
aiheutuvat vahingot eivät kuulu rajoitetun takuun piiriin. Asiakkaalle ei tule kustannuksia paikan päällä tehtävästä työstä yhden vuoden 
ajan alkuperäisestä toimituspäivästä lähtien tai kahden vuoden ajan valmistajan toimituspäivästä lähtien (aikaisempi toimituspäivä on 
voimassa). Tämä koskee täsmällisemmin laitteistoa, putkistoa ja kuoren pintoja ja rakennetta materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia 
toimintahäiriöitä vastaan rajatun takuun sisällä. Kaikki kulut, jotka liittyvät huoltoon ja/tai matkustamiseen nimetyn huoltoalueen 
ulkopuolella, ovat asiakkaan vastuulla.  Jos Coyote spas® määrittelee, että takuunalaista vikaa ei voi korjata;   pidätämme oikeuden sen 
sijaan vaihtaa allas viallisen altaan alkuperäistä ostoarvoa vastaavaan altaaseen. Allas vaihdetaan ainoastaan Coyote spasin® harkinnan 
mukaisesti.  Viallisen altaan poistamisesta ja uuden altaan toimituksesta sekä asennuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista 
vastaa altaan omistaja.  Kuljetusmaksu maksetaan lähimpään Coyote Spas® -jakelukeskukseen. Kannen saumojen kulumista pidetään 
normaalina kulumisena, kun käytetään kannen nostolaitetta.

TAKUUEHDOT
Kaikki tässä esitellyt takuut koskevat vain altaan alkuperäistä hankkijaa, jos allas on hankittu ja alunperin asennettu sen maan rajojen 
sisälle, josta se on alunperin ostettu.  Kaikki tässä esitellyt takuut päättyvät, kun altaan omistajuus vaihtuu alkuperäiseltä asiakkaalta 
toiselle.  Rajoitettu takuusi ei sisällä tehtaan valtuuttaman jälleenmyyjän tai huoltoedustajien korjaukseen liittyviä matkakorvauksia tai 
toimituskuluja.  Kaikki tämän rajoitetun takuun kattamat tapaukset tulee korjauttaa tehtaan valtuuttamalla Coyote spas® -jälleenmyyjällä.  
Takuut eivät sisällä tehtaan valtuuttamattoman edustajan aiheuttamia korjauskuluja.  Takuun käyttämiseksi asiakkaan on otettava yhteys 
tehtaan valtuuttamaan jälleenmyyjään omalla alueellaan.  Mikäli allas tai sen osa on palautettava Coyote spas® -jakelukeskukseen, 
kaikki rahtikulut ovat altaan omistavan asiakkaan vastuulla. 30 päivän jälkeen toimituksesta takuukustannuksiin lisätään vähennettävä 
tai "omavastuu"-maksu. Tämä maksu on enintään $75 CAD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa. Sitä voidaan käyttää jokaiseen 
takuun kattaman erillisen työn osiin tai työtunteihin. Tämä ehto ei koske takuun kattamia tai takuun umpeutumisajan jälkeisiä kuluja. Jotta 
tätä rajoitettua takuuta voidaan käyttää, allas on hankittava tehtaan valtuuttamalta Coyote spas® -jälleenmyyjältä.
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RAJOITUKSET
Kaikki yllä olevat takuut mitätöityvät, mikäli allasta on muunneltu, käytetty väärin tai tahallisesti vahingoitettu tai jos joku muu kuin Coyote 
spasin® tehtaan valtuuttama jälleenmyyjä on yrittänyt korjata allasta.  Muunteluun kuuluvat mm. kaikki osiin tehdyt muutokset sekä 
osien vaihto ja lisääminen ilman Coyote spasin® kirjallista suostumusta. Väärinkäytöllä tarkoitetaan virheellisestä ja/tai luvattomasta 
sähkökytkennästä aiheutuvia vahinkoja, altaan mukana toimitetun omistajan käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutunutta 
toimintahäiriötä, mukaan lukien virheelliset käyttöönottomenetelmät tai altaan käynnistys kuivana, altaan tai sen osien käyttö  
sopimattomassa tarkoituksessa sekä virheellisestä kemiallisesta koostumuksesta aiheutuvia vahinkoja, jään käyttöä altaassa, altaan tai 
allasveden ylikuumentamista, allaspinnan vahingoittumista tai kun liukenemattomat vedenpuhdistusaineet jätetään pinnalle. 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 vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kannen nostolaitteen väärinkäytöstä tai virheellisestä asennuksesta tai 
kannen nostolaitteen käyttämisestä ilman Coversaveria. 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 valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä.

Takuu ei kata toimituspäivän jälkeen ilmoitettuja tyynyjä koskevia vahinkoja.

Coyote spas® -takuu ei kata nimenomaisesti seuraavia tapauksia: luonnonvoimien, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, salaman, 
pyörremyrskyjen, hurrikaanien, tulvan, pakkasen, tulipalon jne., aiheuttamat vahingot. Kaikki kaupalliseen käyttöön asennetut altaat. Kaikki 
viat, jotka johtuvat kannen väärinkäytöstä tai käytön laiminlyönnistä, kun allas on valvomatta. Kaikki altaaseen kiinnitetyt tai altaan päälle 
asennetut tuotteet, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, puutarhamajat, kannen nostolaitteet ja setrilisävarusteet.  Lisävarusteet ja lisäosat, 
joita ei ole asennettu tehtaassa. Altaan talvikuntoon asettamisesta johtuvat vauriot tai viat. 

Coyote spas® -takuu ei kata nimenomaisesti rungon halkeamista, haalistumista tai vääntymistä toimituspäivän jälkeen. Takuu ei kata 
rungon käsittelystä aiheutuvia vahinkoja.

* Pumpuille on myönnetty 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, käynnistyskytkimen, siipipyörän ja kondensaattorin toimintahäiriöt. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa akselin tiivisteen 
viasta, ennen kuin laitteeseen ilmestyy muita vaurioita. Viallisesta materiaalista aiheutuva pumpun osan toimintahäiriö korjataan 
vaihtamalla osa takuun puitteissa. Coyote spas® pidättää oikeuden vaihtaa pumppuosat täyden pumppukokoonpanon vaihtamisen sijaan. 
Normaaliin pumpputoimintaan liittyvä värinä ei kuulu takuun piiriin.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET
Coyote spas® ei ole vastuussa altaan käytön estymisestä tai muista välittömistä tai välillisistä kustannuksista, kuluista tai vahingoista, joita 
voivat olla, mutta ei rajoitetusti, kiinteän aurinkoterassin, pation, huvimajan tai muun asiakkaan asentaman kokoonpanon poistaminen. Se 
ei myöskään ole vastuussa altaan poistamisesta huollon tai vaihdon vuoksi koituvista nostokuluista. Coyote spas® ei ole vastuussa veden, 
suodatinpatruunoiden tai kemiallisten aineiden menetyksen aiheuttamista kuluista.  Coyote spasia® tai mitään sen edustajia ei voi pitää 
missään olosuhteissa vastuussa minkäänlaisista henkilö- tai omaisuusvahingoista, vaikka ne liittyisivätkin altaaseen. Coyote spas® -takuut 
on rajoitettu enintään summaan, jonka Coyote spas® on vastaanottanut altaan myynnin yhteydessä

KAIKKI TAKUUT
Kaikki tässä esitellyt takuut muodostavat kaikki Coyote spasin® asiakkaalle tarjoamat takuut lain sallimissa puitteissa. Altaan rekisteröinti 
(30 päivän kuluessa toimituksesta) on asiakkaan vastuulla ja takuun voimassaolon ehto. Coyote spas® kieltäytyy nimenomaisesti 
kunnioittamasta kaikkia takuita, jotka laki ilmoittaa tai vihjaa kuuluvan asiakkaalle lain tai yleisen säännön perusteella, jos ne ylittävät 
tässä mainitut takuut.  Kaikki tässä mainitut takuut edellyttävät, että kaikki korvausvaatimukset tulee lähettää Coyote spasille® kymmenen 
päivän kuluessa vian havaitsemisesta, ja vaatimusten mukana tulee toimittaa alkuperäinen asiakkaan kuitti, joka vahvistaa altaan 
ostamisen ja ostopäivän. Kaikki voimassaolevat takuuvaatimukset tulee lähettää takuuajan sisällä. Edellä mainittujen ilmoitusten ja tietojen 
lähettämättä jättäminen mitätöi kaikki tässä mainitut takuut. Coyote spas®  pidättää oikeuden korjata tai vaihtaa osat tai materiaalit 
valitsemallaan tavalla. Joissakin tapauksissa saatetaan vaatia kuvia oikeanlaisen arvioinnin suorittamiseksi ennen takuun kattavuuden 
määrittämistä. Jos asiakas ei voi joko saada osia tai riittävää palvelua tehtaan valtuuttamalta Coyote spas® -jälleenmyyjältä, asiakkaan 
tulee lähettää ilmoitus välittömästi sen edustajan huoltokeskukseen, josta allas on ostettu sekä Coyote spasille®. 
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Nauti
Coyote-altaastasi!
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