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TOIMEENPITEET TOPSPA DOPPIO :N (ver. - 2019-04-16) TYHJENTÄMISEN YHTEYDESSÄ  
 

- Varmista, että sähkö on katkaistu pää- tai huoltokytkimestä. 
- Avaa huoltoluukku, joka on samalla puolella, jolla ohjauspaneeli, ja avaa kaikki pienet 

venttiilit A,B,D,F1, katso sivu 2. Aseta tyhjennysletku reunan ulkopuolelle, avaa 
tyhjennysventtiili ja anna veden valua ulos. Käytä jatkoletkua ja johda vesi eri 
paikkaan tarvittaessa. 

- Kun allas on tyhjennetty vedestä, seuraa alla olevia kohtia ja kuvia, joihin viitataan. 
 

• Sulje kaikki pienet venttiilit (A,B,D,F1), katso kuva 1 sivulla 2. Tämä tehdään myös 
ennen altaan uudelleen käyttöönottoa. 

• Aseta pää- tai huoltokytkin ON-asentoon, sen jälkeen kun tyhjennysventtiilistä ei 
enää tule vettä. HUOM! Kiertovesipumppu käynnistyy, mutta pysähtyy 
automaattisesti 5 sekunnin kuluttua, kun kiertovesipumpun painekytkin ei 
aktivoidu, koska vesi on poissa. Ota pois suodatin tai suodatuspallot, jos se ei ole 
vielä tehty.  

• Katso alla olevaa kuvaa ja sulje Air Valve x 3 (käännä myötäpäivään) altaan reunan 
päällä. Sulje (käännä myötäpäivään) T-shape valve WD1 ja WD2. 
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TÄRKEÄÄ! Huomaa, että venttiilien merkinnät voivat vaihdella riippuen siitä, mikä versio 
(valmistusaikaväli) sinulla on. Jos on, merkitse altaan venttiilit tussikynällä alla olevien merkintöjen 

mukaisesti: 
Jos mallisi on täysin erilainen, ota kuva venttiileistä ja lähetä se osoitteeseen info@spadealers.fi 

 

 
 

1. Laita ilmapumppu päälle ja odota 1 minuutti. 
 

2. Avaa F1 ja sulje G2. Aseta lattiamoppi tai vastaava, jolla on hyvä imukyky, suodattimen 
pesään, kuva 4, ja poista suurin osa vedestä. Ota vesi pois myös istuimista.  
 

3. Sulje nyt venttiili J ja odota 1 
minuutti tai niin kauan, että 
Ozone Jet tyhjentyy. Sammuta 
sitten ilmapumppu väliaikaisesti. 
Sulje Ozone Jets x 2 kostutetulla 
"rätillä", kuvat 5, 6.  
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4. Avaa venttiili WD1 ja WD2, kokonaan kääntämällä 

vastapäivään, katso kuva sivulla 1. Laita ilmapumppu 
päälle ja tyhjennä Water Fall, kuva 8.  

 
5. Sulje WD1 10 sekunnin kuluttua ja vielä 10 sekunnin 

kuluttua avaa WD1 ja sulje WD2. Nyt Water Fall pitäisi olla 
tyhjä. Sulje sekä WD1 että WD2. Poista "rätti" Ozone Jets -
aukoista ja sulje F1. 

 
6. Avaa venttiilit A, B, F1 ja D. Aseta hyvä imukykyinen 

lattiamoppi istuimien ja pohjan tyhjennysventtiilien päälle, 
kuvat 2 ja 3, puhalla voimakkaasti tyhjennysletkun päähän. 
Toista, kunnes kaikki vesi on poissa. HUOM! 
Tyhjennysletkuun puhaltamisen sijaan on myös 
mahdollista asentaa ylimääräinen hana (katso kuvat 
alhaalla), joka liitetään ilmajohtoon ja liittää siihen 
tyhjennysletku D. Katso kuvat 8 ja 9.  

 
7. Avaa G2 ja odota 1 minuutti ennen ilmapumpun 

sammuttamista. 
 

8. Toista kohta 6, niin että ilmapumppu on päällä, muutaman 
tunnin kuluttua tai seuraavana päivänä.  
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Lisävaruste 28 € 
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Jätä sitten kaikki venttiilit (A,B,D,F1), mukaan lukien venttiilit G2, ja J, auki-asentoon. 
Venttiilin kahvan on tällöin oltava linjassa venttiilin kanssa, ei poikittain. Huom! Muista 
sulkea venttiilit A,B,D,F1 ennen seuraavaa käyttöönottoa. 
 
Avaa myös venttiili WD1 ja WD2 myös Air Valve x 3 st altaan reunan päällä.  

Viimeisenä toimenpiteenä voi olla myös vetää suojapeite päälle, jos kansi ei pysy 
vesitiiviinä sateessa. 
 
Jos olet noudattanut huolellisesti yllä olevia ohjeita jäljelle ei ole jäänyt vettä, joka voisi 
aiheuttaa jäätymisvaurioita. 
 
VINKKI! Pakkasvahdin tai lämmityspatterin, joka ylläpitää 5-10 °C:ta, asentaminen altaan 
sisälle on myös hyvä "vakuutus" jäätymisvaurioita vastaan. HUOMIO! Pakkasvahti on 
asennettava erilliseen vaiheeseen. Huomaa, että takuu ei kata jäätymisvaurioita. 
 

https://www.spadealers.fi/product/824-pakkasvahti-ip44-200-w

