
ASENNUS 

KÄYTTÖ-OHJE

POREAMMEET

&
Kiitos kun valitsitte poreammeen  Noro Scandinavialta. 

Täältä löydät mitä tarvitset ajatella sähkön ja veden 
asennukseen, poreammeen toiminnot sekä vinkkejä 

kuinka huollat ammetta jotta se kestäisi monet vuodet. 
Onnea, toivotamme teille monta miellyttävää kylpyä. 



SISÄLLYSLUETTELO
Asennus  
Hierontajärjestelmä Bronze
Hierontajärjestelmä Silver 
Hierontajärjestelmä Special Edition
Hierontajärjestelmä Gold
Hierontajärjestelmä Platinum
Huolto  
Takuuseteli



ASENNUS

Tuotteen vastaanotto
Tarkista että pakkaus on ehjä ja ettei ammeeseen ilmentynyt vaurioita kuljetuksessa. Jos huomaat 
kuljetusvaurion, tee merkintä tästä heti kuljettajan rahtiseteliin/scanneriin ja ilmoita kuljetusvaurio-
sta Noro Scandinaville puh. 020 7435740 tai sähköpostitse info@norokylpyhuone.fi  .  Kuljetusvaurio 
ilmoituksessa tulee olla esillä saatenumero ja selostus mitä on vaurioitunut. Ottakaa kuva kuljetus-
vauriosta, huom osoiteviite tulee olla jäljellä pakkauksessa. Ette saa hävittää viallista tuotetta, Postin 
yhteistyökumppanilla DPD:llä on oikeus tulla tarkistamaan kuljetusvaurio.  

Tuotteen purkaminen/paikoilleen asennus
Kun tuotetta puretaan pakkauksestaan, laita amme jalat alaspäin lattialle,  ettei amme kaatuisi. 
Tärkeää!!  ammetta ei saa nostaa letkuista tai putkistosta. Nosta ammeen reunoilta tai jalkatelineestä. 

Ruuvaa irti kuljetuslaudat ja nosta pois etulevy. 
Kun amme asetettu paikalleen, tarkista että kaikki jalat ovat tukevasti lattiaa vastaan ja säädä 

amme vaateriin ettei vesi  jää seisomaan suuttimiin tai pumppuun. 
Sähköasennus valtuutetun sähköasentajan toimesta. 
 

Ammehana asenneteaan erillisen asennusohjeen mukaisesti, ohje pakattuna hanan  laatikossa.  

Ammeen etulevy pukataan ammeen yläreunassa oleviin levynpidikkeisiin. 
Suorakaiteen muotoisessa ammeessa myös levyn pidikkeet alapuolella ammejaloissa.  Säädät hel-

posti nämä löysäämällä ammeenjalan mutteria  ja siirtämälla jalkaa edestakaisin. Kun ne ovat oikealla 
etäisyydellä, irroitat punavalkoisen suojapaperin kiinnikkeestä ja painat etulevyä eteen. Odota 10 
minuuttia ennenkuin yrität jälleen irroittaa etulevyä.  

Sähköliitäntä
Sähköasennus valtuutetun sähkömiehen asentamana. Ammeen sähkönsyöttö kiinteään sähköli-
itäntään  ja erilliseen vikavirtasuojalliseen varokkeeseen. Suosittelemme myös varmuuskatkaisinta 
sähkönkatkaisua varten ammeeseen. 

Hierontajärjestelmä Bronze    1N~ 230V 10 amp 50Hz 560 W  
Hierontajärjestelmä  Silver   1N~ 230V 10 amp 50Hz 1100 W
Hierontajärjestelmä  Gold/Special Edition   1N~230V 13 amp 50Hz 2600 W
Hierontajärjestelmä  Platinum  1N~230V 16 amp 50 Hz 3160 W
Maakaapeli  liitetään merkittyyn kytkentään telineestä suojamaadoitukseen.  

Tärkeää:
Älä koskaan jätä lasta yksin ammeeseen 

Poreammeissa on turvatoiminta pumpussa. Tämä tarkoittaa että jos imu tukkeutuu pumppu 
pysähtyy.  Muutaman minuutin kuluttua järjestelmä lähtee jälleen uudelleen käyntiin. Konsultoi 
lääkärisi kanssa jos sinulla on korkea/matala verenpaine, muu lääkitys, tai jos olet raskaana, ennen-
kuin kylvet poreammeessa. 



HIERONTAJÄRJESTELMÄ BRONZE
Hierontajärjestelmä  Bronze on kuumailmajärjestelmä miljoonien rentouttavien ammeenpohjasta 
nousevien ilmakuplien avulla.  

Ennen kylpyä
Ennekuin käynnistät järjestelmän tulee amme täyttää vedellä.

Näin hierontajärjestelmä toimii 
Käynnistääksesi/sulkeaksesi pohjajärjestelmän painat käynnistysnappia. Ilmapumppu käynnistyy ja 

esilämmitetty ilma kiertää ammeessa. Miljoonittain helmeileviä ilmakuplia virtaa kylvyssä. 

Kylvyn jälkeen
Vesi tulee poistaa kylvyn jälkeen. Kun vesi on poistettu tulee järjestelmä käynnistää ja olla käynnissä 
noin 30 sekuntia, jotta järjestelmä tyhjenisi vedestä kokonaan.  Tämä tulee tehdä vaikka ammetta 
käytetty ainoastaan suihkukäytössä tms.  

HIERONTAJÄRJESTELMÄ SILVER
Hierontajärjestelmä  Silver antaa rentouttavan nautinnollisen hieronnan. Järjestelmä sisältää 6 kpl 
sivusuutinta nautittavaan hierontaan pitkin kehoasi ja 6 kpl mikrosuutinta rentouttavaan hierontaan 
selällesi ja hartioillesi. Järjestelmään kuuluu myös tasohana sekä etulevy.   

Ennen kylpyä 
Ennen järjestelmän käynnistämistä täytetään amme vedellä niin että vesi ylittää kaikki suuttimet 

väh. 2 cm. Viemäri aukaistaan ja suljetaan painamalla pohjaventtiiliä. 
Näin hierontajärjestelmä toimii 
Käynnistääksesi/ sulkeaksesi järjestelmän painat käynnistysnappia. Hierontapumppu lähtee käyn-

tiin ja vesi virtaa järjestelmässä.
Hierontatehoa säädetään kahden ilmansäätimen avulla. Toinen on liitetty sivusuuttimiin ja toinen 

mikrosuuttimiin selkähieronnassa. Suljettuna ainoastaan vesi virtaa järjestelmässä ja antaa pehmeän 
vesihieronnan.  Tätä muutetaan asteittain kääntämällä ilmansäädintä, mitä enemmän ilmaa sitä 
suurempi hierontateho. 

Kylvyn jälkeen 
Vesi tulee valuttaa pois kylvyn jälkeen. 

HIERONTAJÄRJESTELMÄ SPECIAL EDITION
Hierontajärjestelmä sinulle, joka haluat täydellisen rentouttavan hieronnan koko kehollesi . Järjest-
elmässä myös terapiavalaistus sekä vedenlämmitin mahdollistamaan pitkän kylvyn.  

Järjestelmän 6 sivusuutinta antavat   miellyttävän hieronnan kehollesi, 6 mikrosuutinta rentoutta-
vat selkääsi ja hartioitasi, 2 kpl jalkasuutinta, vedenlämmitin säilyttää vedenlämpötilan kauan aikaa, 
etulevy ja tasohana asennetavaksi ammeen reunaan. 



HIERONTAJÄRJESTELMÄ GOLD
Hierontajärjestelmä Gold on järjestelmä sinulle joka haluat täydellisen rentouttavan hieronnan koko 
kehollesi . Järjestelmässä myös terapiavalaistus sekä vedenlämmitin mahdollistamaan pitkän kylvyn.  

Järjestelmän 6 sivusuutinta antavat   miellyttävän hieronnan kehollesi, 6 mikrosuutinta rentoutta-
vat selkääsi ja hartioitasi, 2 kpl jalkasuutinta, vedenlämmitin säilyttää vedenlämpötilan kauan aikaa, 
tunnelmallinen väriterapiavalaistus seitsemällä eri värillä, etulevy ja tasohana asennetavaksi ammeen 
reunaan. 
Valaistuksen sytytät/sammutat valkoisella renkaalla varustetulla käynnistysnapilla. Kun nappi välkkyy 
valaistuksen värit vaihtuvat automaattisesti. Jos haluat määrätyn värin valaistukseen, painat valaist-
uksen käynnistysnappulaa kunnes toivottu väri tulee esille. 

HIERONTAJÄRJESTELMÄ GOLD JA SPECIAL EDITION

Ennen kylpyä
Ennen järjestelmän käynnistämistä täytetään amme vedellä niin että vesi ylittää kaikki suuttimet 

väh. 2 cm. Viemäri aukaistaan ja suljetaan painamalla pohjaventtiiliä. 

Näin hierontajärjestelmä toimii 
Käynnistääksesi/sulkeaksesi sivusuuttimet paina käynnistysnappia. Hierontapumppu käynnistyy ja 

vesi virtaa järjestelmässä. 

Hierontatehon säätöön on kaksi ilmansäädintä. Toinen on liitetty sivusuuttimiin ja toinen mikrosuut-
timiin selkä-ja jalkahieronnalle. Suljettuna ainoastaan vesi liikkuu järjestelmässä antaen pehmeän 
vesihieronnan. Hierontatehoa nostetaan portaattomasti  kääntämällä ilmasäädintä, mitä enenmmän 
aukaiset säädintä, sitä enemmän ilmaa hierontajärjestelmään antamaan suurempaa  hierontatehoa.  

Kun hierontajärjestelmä on käynnissä myös vedenlämmitin työskentelee.  Se ylläpitää veden 
lämpötilaa. Vedenlämmitin on tehdasasennettu 38 C asteeseen. Jos lämpövaroventtiili laukeaa voit 
palauttaa sen Reloungessa takaisin ruuvamalla pois mustan hatun ja painamalla punaisen napin alas. 
H. Starissa ja Sandissa painetaan pumpussa oleva musta nappi alas.

Kylvyn jälkeen
Vesi lasketaan pois ammeesta kylvyn jälkeen.

HIERONTAJÄRJESTELMÄ PLATINUM
Hierontajärjestelmä Platinum antaa parhaimman kylpykokemuksen. Kylvyssä on miljoonittain 
helmeileviä lämpöisiä ilmakuplia sekä täydellisesti varustettu hierontajärjestelmä.  Järjestelmä 
sisältää 6 kpl sivusuuttimia miellyttävään hierontaan kehollesi, selkähieronta 6 kpl mikrosuuttimilla 
antavat rentouttavan hieronnan selällesi ja hartioillesi , 2 kpl jalkasuutinta sekä pohjajärjestelmä 8 
suuttimella virkistävään hierontaan, vedenlämmitin ylläpitämään veden lämpöisenä pitkiin kylpyihin, 
tunnelmallinen terapiavalaistus 7 eri värillä, etulevy ja tasohana asennettavaksi ammeen reunaan.  



Ennen kylpyä
Ennen järjestelmän käynnistämistä täytetään amme vedellä niin että vesi ylittää kaikki suuttimet 2 
cm. Viemäri aukaistaan ja suljetaan painamalla pohjaventtiiliä. 

Näin hierontajärjestelmä toimii
Järjestelmä  Platinum sisältää kaksinkertaisen hierontajärjestelmän, vesihieronnan ja pohjajärjest-
elmän. Järjestelmiä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Käynnistääksesi/sulkeaksesi vesihieronnan 
painat käynnistysnappia. Hierontajärjestelmä lähtee käyntiin ja vesi virtaa järjestelmässä. 

Käynnistääksesi/sulkeaksesi pohjajärjestelmän painat käynnistysnappia. Ilmapumppu lähtee käyntiin 
ja esilämmitetty ilma kiertää ammeessa. Miljoonittain helmeileviä ilmakuplia virtaa kylvyssä. 
Hierontatehon säätämiseen on kaksi ilmansäätöä. Toinen on liitetty sivusuuttimiin ja toinen selän-
ja jalkojen hieronnan mikrosuuttimiin Suljettettuna ainoastaan vesi virtaa järjestelmässä antaen 
pehmeän vesihieronnan. Hierontatehoa nostetaan portaattomasti  kääntämällä ilmansäätöä, mitä 
enemmän aukaiset säätöä sitä enemmän ilmaa antamaan voimakkaamman hierontatehon. 

Käynnistääksesi/sulkeaksesi pohjajärjestelmän painat käynnistysnappia. Ilmapumppu käynnistyy ja 
esilämmitetty ilma kiertää ammeeseen. Miljoonittain helmeileviä ilmakuplia virtaa kylvyssä. 

Kun hierontajärjestelmä on käynnissä myös vedenlämmitin työskentelee.  Se ylläpitää veden läm-
mön. Vedenlämmitin on tehdasasenettu 38 C asteeseen.  Jos lämpövaroventtiili laukeaa voit palaut-
taa sen Reloungessa takaisin ruuvamalla pois mustan hatun ja painamalla punaisen napin alas. 
Starissa ja Sandissa painetaan pumpussa oleva musta nappi alas.

Valaistuksen sytytät/sammutat valkoisella renkaalla varustetulla käynnistysnappulalla. Kun nappi 
välkkyy valaistuksen värit vaihtuvat automaattisesti. Jos haluat määrätyn värin valaistukseen painat 
valaistuksen käynnistysnappulaa kunnes toivottu väri tulee esille

Kylvyn jälkeen
Vesi lasketaan pois kylvyn jälkeen. Kun vesi on poistunut käynnistetään pohjajärjestelmä  ja pidetään 
käynnissä 30 sek tyhjentääkseen järjestelmän.  Sama menetelmä vaikka käyttäisit poreammetta vain 
suihkukäytössä tai muussa sellaisessa.

HOITO & PUHDISTUS
Poreammeemme ovat valmistettu saniteettiakryylistä ja tämä on helppohoitoista materiaalia. 
Puhdistat ammeen miedolla puhdistusaineella joka ei saa sisältää hankaavia aineita. Ole varovainen 
markkinoilla olevien voimakkaiden pesuaineiden kanssa, näitä ei tarvitse käyttää puhdistukseen ja 
monet niistä ovat niin voimakkaita että ne voivat vioittaa ammeeen pinnan. Lue pesuaineen tuo-
teseloste jottei puhdistusaine vioita kromattuja osia. 

Ammeen säännölliseen puhdistukseen tuote Noro Clean & Aroma Kit. Se sisältää klooritapletteja ja 
desinfi ointinestettä bakteerien karkoittamiseen sekä männyntuoksuista tuoksuöljyä. 

Jos onnettomuus sattunut ja olet  saanut pienemmän kolhun tai naarmun voit korjata sen helposti. 
Käytä vesihiontapaperia, hienolla karkeudella 1000 tai hienompaa, yhdessä veden kanssa poistaak-
sesi naarmun. 

Ensimmäisen kylpysi jälkeen älä käytä 4 kuukauteen putken/letkunpuhdistusta. Neljän kuukauden 
käytön jälkeen suosittelemme että puhdistat järjestelmän 3-4 kertaa vuodessa poreammeiden puh-
distukseen tarkoitetuilla puhdistusaineilla.  Kuinka näitä käytetään ilmenee kunkin puhdistusainepa-
ketin kyljestä. 



TAKUUSETELI
Omistaessasi poreammeen Noro Scandinavialta tulee sinun tuntea hankintasi turvalliseksi ja varmaksi. 
Niin meillä, kuin aliurakoitsijoillammekin on pitkä kokemus ammeista sekä poreammeista. Komponent-
tien valinta, tarkkuus ja osaaminen ovat tärkeitä ainesosia jotta tuotteesta tulee hyvä ja kestää kauan. 
Kuitenkin jotain saattaa mennä vikaan ja silloin on tärkeää sinun asiakkaana saada nopeasti apua. Jotta 
voimme antaa sinulle niin nopean  palvelun kuin mahdollista, pyydämme sinulla olevan käsillä ostokuit-
ti sekä takuunumero. 

l 5 vuoden takuu värivaihteluihin ja kuoren säröilyyn.
l 2 vuoden takuu tasoammehanaan.
l 2 vuoden takuu poreammeisiin sisältyviin komponentteihin.

Takuu voimassa näytettyä ostokuittia sekä takuuseteliä/takuunumeroa vastaan.
Takuuanomukset lähetetään kotisivujemme kautta osoitteessa www.noro.se; asiakaspalvelu – 
reklamaatiot. Kuitti, josta käy ilmi ostopäivä liitetään anomukseen. Ilmoita aina takuunumero.
 
Muut tuotetiedustelut, varaosista yms voi tehdä sähköpostitse info@norokylpyhuone.fi  tai 
puhelimitse 020-743 57 40.

Testattu: __________________________________________________

Pakattu: __________________________________________________

Päivä/allekirjoitus: __________________________________________

Takuunumero: _____________________________________________

Takuunumero löytyy myös haaroitusrasiasta niistä ammeista, joissa sellainen on, tai pumpusta.


