
 

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 kytketty valmiiksi tehtaalla hanaa lukuun ottamatta. Käyttäjän on asennettava 

hana ohjeiden mukaan ja kytkettävä 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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