
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Ulkoporealtaan peruskäyttö 

 
Vesi  
Porealtaaseen AINA suihkun kautta! Altaan vesi tulee vaihtaa hoitoaineista riippuen 4-12 
kuukauden välein (ammattikäyttäjillä useammin), käyttöasteesta riippuen. Täytettäessä ota suodatin 
irti ja laske vesi suodatinaukon kautta altaaseen. Veden vaihdon jälkeen odota vähintään yksi 
suodatusjakso (n. 2 tuntia käynnistyksestä) ennen kuin jätät altaan pidemmäksi ajaksi yksinään. 
HUOM! Turvallisuustoimenpiteenä veden lämpötilan ollessa alle +8-asteista lämmitin ei mene 
päälle. Pumppu pyörittää vettä ja kaikki muut altaan toiminnot ovat normaalisti käytössä. Lisää 
lämmintä vettä, jotta lämpötila nousee ja lämmitin käynnistyy. 
	
Altaaseen meno 
 
 

Jotta vesi pysyy paremmassa kunnossa, noudata näitä ohjeita: 
	
	

	 	

Ø pidä kansi päällä aina kun ulkoporealtaassa ei 
ole kylpijöitä	

Ø poreammeeseen AINA suihkun kautta	
Ø älä mene veteen saippuoituna tai shampoon 

kera	
Ø käytä uima-asua, ei pitkälahkeisia shortseja	
Ø ulkoporeallasta ei ole tarkoitettu sukelteluun 

vaan nautiskeluun ja rentoutumiseen	
Ø pese suodattimet säännöllisesti! Vaihda 

suodattimet vähintään vuoden välein	
Ø noudata hoitoaineiden käyttö- ja 

annosteluohjeita	
Ø jätä kaikki hierontasuuttimet auki-asentoon 

altaasta poistuttaessa  
Ø huolehdi, että päivittäinen suodatusjakso on 

suhteutettu ulkoporealtaan vesi- ja 
käyttömäärään	

Ø anna ulkoporealtaalle välipäiviä, jolloin allasta ei 
käytetä lainkaan. Vesi pysyy paremmassa 
kunnossa, kun se saa välillä levätä 

Ø käytä JetClean-putkiston puhdistusainetta 
vähintään kerran vuodessa  
 



Suodatin 
Pese suodatin puutarhaletkulla tms. viikko vedenvaihdon jälkeen ja jatkossa vähintään 

kuukauden välein. Voit desinfioida suodattimen 
FilterClean-puhdistusaineella, jota voi tilata 
nettikaupasta; verkkokauppa.propatio.fi/. 
Nettikaupasta löytyy myös puhdistuskampa 
suodattimelle. Uusi suodatin/suodattimet 
vuoden välein. 

 
	
Klooraaminen 
 

Säädä pH sopivalle tasolle: 7.0 – 7.8. Tarvittaessa säätele 
PH- tai PH+. Kun pH on sopiva, klooraa vesi. Klooritason 
tulee olla aina 1.0-2.0 mg / litra. Veden klooraaminen on 
mahdollista korvata Aqua Kristal- ja tai Spa Balancer-
tuotteilla. 

 
Kannen sulkeminen 
 

Kun ulkoporeallasta ei käytetä, tulee kansi laittaa paikoilleen. 
 
Puhdistus 
 

Älä käytä shampoota tai puhdistusaineita eikä myöskään öljyä altaan puhdistukseen. Älä myöskään 
mene altaaseen saippuoituna, aina suihkun kautta. 
 
Aromaterapia (altaissa, joissa ilmapumppu) 
 

Aromaterapiapussit laitetaan altaan reunassa olevaan sille varattuun 
putkeen. Käytä vain tähän tarkoitukseen valmistettuja tuoksuja putkessa. 
Ilmapumppua käytettäessä tuoksu ohjataan veden pinnalle. 
 
Tyhjennys 
 

Ulkoporealtaissa on tyhjennysventtiili, josta vedet voidaan poistaa. Venttiileitä on pääasiassa kahta 
mallia:  

Ø malli I. Avaa korkki, vedä näkyvää putken päätä ulospäin, jolloin sulku aukeaa ja vedet 
valuvat altaasta.   

Ø malli II. avaa korkki, käännä venttiiliä vastapäivään ja vedä ulospäin, jolloin sulku aukeaa.  
 

1. katkaise virta   
2. liitä letku poistoventtiiliin(halkaisija 25-30mm) ja avaa poistoventtiili   
3. kun allas tyhjä, pyyhi allaskuori ja sulje poistoventtiili   
4. täytä allas suodatinaukon kautta  

 
HUOM! Putkisto ei tyhjene 100%:sti tyhjennysventtiilistä. Allasta ei voi säilyttää tyhjänä talven yli 
ilman ns. talvityhjennystä. Pyydä lisäohjeita sähköpostitse huolto@propatio.fi 
 
  



Ilmapower 
 

Reunoilla olevilla ilmavivuilla/napeilla saadaan vesihierontaan lisätehoa seikoittamalla mukaan 
ilmaa. Ilma tekee hieronnasta entistä tehokkaampaa. Sulje vivut altaasta poistuttaessa.  

 
Hierontasuuttimet 
 

Monia hierontasuuttimia voi säätää. Ota kiinni ulkokehästä ja käännä 
myötäpäivään sulkeaksesi suuttimen. Käännä vastapäivään 
avataksesi. Vesisuuttimet tulee jättää auki-asentoon altaasta 
poistuttaessa.  
 
Jossain uusissa suutinmalleissa suutin avautuu myötäpäivään 
kierrettäessä ja sulkeutuu vastapäivään. Suuttimen saa irti, kun 
kiertää suutinta vastapäivään useamman kierroksen. 

 
Suuttimien huolto 
 

Tarvittaessa ota suuttimet irti ja puhdista. Irrottaessa käännä suutinta vastapäivään. Paikalleen laitto 
tapahtuu kiertämällä myötäpäivään. Jätä suuttimet aina auki-asentoon porealtaasta poistuttaessa. 
HUOM! Joissain suuttimissa toimintaperiaate on päinvastainen ja/tai suutinta ei voi välttämättä 
irroottaa/kääntää. 
 
Vesiputoukset 
 

Vesiputoukset toimivat yhdessä pumppu 1:n tai erillisen suodatinpumpun kanssa (riippuen 
merkistä/mallista) Avaa ja sulje putoukset niille tarkoitetuista säätimistä. Sulje putoukset altaasta 
poistuttaessa.   
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