
 
Poreamme  

Asennusohje 

 

 

 
 

MALLI: S2800801 
KOKO: 1380 x 1380 x 610 mm 

 
 

 



Hyvä asiakas, 

Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme käyttämään muutaman minuutin näihin 

ohjeisiin perehtymiseen ennen tuotteen asentamista ja käyttöä. 

 

VAROITUS 

1. Lapset ja nuoret voivat käyttää poreammetta vain aikuisen valvonnassa. 

2. Henkilöt, joilla on kohonnut verenpaine, diabetes tai sydän- ja verisuonitauteja eivät saa käyttää ammetta. 

3. Älä lyö tai hankaa ammetta kovilla esineillä vaurioiden ja naarmujen välttämiseksi. 

4. Huomioi korkeus noustessasi ammeeseen tai sieltä pois kompastumisen välttämiseksi. 

5. Varo liukastumasta ammeessa olevaan saippuavaahtoon. 

6. Älä puhdista ammetta happamalla tai voimakkaasti emäksisellä tai vastaavilla puhdistusaineilla. Puhdista 

amme kevyesti emäksisellä puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla. 

7. Jos lasin tiiviste irtoaa lasista, liimaa se heti takaisin paikoilleen vuotojen välttämiseksi. 

8. Tietoja voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. 

Valmistelut 

 

 

 

Avaa pakkaus työkaluja käyttäen;     Niskatuet: 2 kpl 

Varmista, että kaikki lisävarusteet löytyvät pakkauksesta 

 

 

 

 

 



 

 
 

Valmistelut 

 
 

 

 

Osa Kuvaus Osa Kuvaus 

1 Niskatuki  2 Käsisuihku 

3 Hana  4 Vedenalainen valo 

5 Vesiputous juoksuputki 6 Porekoneiston imu 

7 Ohjaustaulu 8 Säädin 

9 Iso suutin 10 Ilmasuutin  

11 Pieni suutin 12 Säädin 



 

Sähkölaitteiden asennus 

1. Sähkötiedot 

Nimellisjännite Taajuus Maksimiteho Nimellisvirta 

220V 50Hz 2600W 11.8A 

 

2. Kaikki sähkökytkennät voi tehdä ainoastaan paikallisen vastaavan pätevyyden omaava sähköasentaja 

maakohtaisten sähköasennuksia koskevien määräysten ja menetelmien mukaisesti.  

3. Virtalähde on varustettava vuotosuojauksella. Sähkökaapelit on asennettava kiinteästi ja maadoitettava 

hyvin. Sähkökaapeleiden halkaisijan on oltava vähintään 2.5 mm². Virtalähteen on vastattava maakohtaisia 

turvallisuusmääräyksiä. Maadoitusjohto on kytkettävä ammeen rungon maadoitusliittimeen 

(Sähkövuotosuojaus on käyttövalmis ja käyttäjän on suoritettava kytkentä).  

4. Varoitus: Muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusmääräyksiä on noudatettava sähkötuotteita 

käytettäessä.  

5. Vaara: Sähköiskun vaara! Kytke ainoastaan sellaisiin virtapiireihin, jotka on varustettu 

vikavirtakatkaisimella. Vikavirtakatkaisin ei sisälly toimitukseen. Kaikki tunnetut 

sähköturvallisuusviranomaiset edellyttävät vikavirtakatkaisimen käyttöä. 

 

Vesikytkennät 

 

 

 

 



1. Letkun kytkentä 

Ammeen lisävarusteet on kytke y valmiiksi tehtaalla hanaa lukuun o ama a. Käy äjän on asenne ava 

hana ohjeiden mukaan ja kytke ävä kylmä/lämminvesiletkut vastaaviin tuloputkiin, joiden tulisi jäädä piiloon 

ammeen taakse.      

 

 

A:  Vesiputoushana B:

 Käsisuihku 

C: Käsisuihkun ja hanan kytkin D: Vedensäädin 

 E:

 Veden tuloputki (kylmä/lämmin) 

 

 
 

 

 

 

2. Veden kytkentäkaavio 

 
 

 

 

Tulovesihanan kytkentä 



Asentaminen 

 

Ammeen asentaminen  

1. Käännä amme ylösalaisin kuvan osoittamalla tavalla ja kierrä tiivistysnauhaa poistoaukon kierteisiin ja 

ruuvaa poistoputki paikoilleen. 

 
 

2. Katso kuvaa: Asenna vesiputoushana sekä käsisuihku ja kytke sitten vesiletku paikoilleen. Asenna lopuksi 

niskatuet paikoilleen. 
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8.1 Kun järjestelmä on käynnistetty ja FM on pois päältä, paina “        ” 2 sekunnin ajan laitteiston 
Bluetoothista irrottamiseen ja siirry Bluetoothin pariliitostilaan. Kidenäyttöön kuvataan teksti “PAIR”. 
8.2 Kun järjestelmä on käynnistetty, paina jatkuvasti “        、      ”，ja siirrä osoitin “           ” kohdalle, 
sen jälkeen paina jatkuvasti “        ”，kunnes näytössä kuvataan teksti “BT--C”,kun Bluetoothin 
musiikin toisto on käynnistynyt; paina taas “        ”,kunnes “BT--C” häviää näytöstä, Bluetoothin 
musiikin toisto on kytketty pois päältä. 
8.3 Bluetoothin nimi on “PROW-BT”. Jos pariliitosta ei toteutettu,näytössä vilkkuu “BT--C”; kun parilii-
tos on muodostettu, näytössä pysyy teksti “BT--C”.
8.4 Kun Bluetooth-toiminto on käynnistetty, paina “       ”,kun näyttöön kuvataan teksti “P--N”, pain-
amalla “        ” valitset seuraava kappale,painamalla “            ” valitset viimeksi toistetun kappaleen；
painamalla “          ” 2 sekunnin ajan toiston jatkamiseen tai taukoamiseen.
8.5 Kun Bluetoothin musiikki on käynnistynyt,paina “         ”，kunnes näytössä kuvataan teksti 
“VOL”,laite siirtyy äänenvoimakkuuden säätämisen tilaan. Paina “            ” 
äänenvoimakkuuden nostamiseen ja “          ” äänenvoimakkuuden vähentämiseen. Äänen säätöväli 
on 0-20, yhteensä 21. 
8.6   Kun Bluetoothin musiikin toiston toiminto on käynnistetty, otsoni kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä. 

Bluetooth musiikin toisto (Bluetooth musiikin toistoa ei voi käynnistää samaan aikaan otsonin kanssa)
Password:2288
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Ylläpitolämmitin ei kuumenna poreammeen vettä, vaan se pitää ammeen veden lämpötilan 
säädetyssä, vaihteluvälillä 35–45 astetta.







http://www.vipex.eu/
http://www.info/


http://www.vipex.ee/



