
1 
 

TopSpa XS 
Käyttöohje 
Sähkökytkentä  
TopSpa XS vaatii kiinteän kytkennän 230V, 1x16A, huoltokytkimen 
kautta. Vikavirtakytkin on oltava kytkettynä. Suosittelemme myös että asennetaan ajastin, jossa On/Off 
toiminta, joka hoitaa sen että suodatus toimii 4 - 6 tuntia per vuorokausi. Esimerkiksi 2 x 2 tuntia tai 2 x 3 
tuntia sen mukaan mikä soveltuu parhaiten käyttäjälle. 
Aloita esim. ajalla jolloin tavallisesti kylvette. Esimerkki 3 x 2 h: 
On 18.00 - Off 20.00   On 02.00 - Off 04.00   On 10.00 - Off 12.00  
Samanaikaisesti on myös silloin sähkölämmitin päällä jos lämpötila on laskenut alle 
säädetyn.HUOM!Ajastinta ei saa asentaa sisään tulevaan vaiheeseen ennen varmuuskytkintä. Tärkeätä on 
myös se että valtuutettu sähköasentaja tarkistaa että kaikki toimii ennen kuin kylpy otetaan käyttöön.  
Kylvyn täyttämin vedellä on parasta tehdä sivulla 6, olevan ohjeen mukaisesti, ja käynnistäminen tapahtuu 
ohjeen sivulla 7 mukaisesti niin että kaikki voidaan testata paikan päällä sähköasentajan toimesta.  Jos 
sähköasennuksen kanssa on epäselvyyksiä niin sähköasentaja voi ottaa yhteyttä suoraan meihin  nopeaa 
ohjeistusta varten. Alusta, katso sivu 11. 

 VAROITUS! 
A. Kun avaat pakkauksen tarkista että tuote ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. 
B. Sähkökytkennän saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. 
C. Lue ohjeet perusteellisesti ennen asennuksen alkua. 
D. Emme vastaa siitä jos tuote ei toimi tai on vaurioitunut jos ohjeita ei ole noudatettu asennuksen 

yhteydessä. 
E. Älä kytke sähköä päälle ennekuin asennus on valmis.  
F. HUOM!  Jos kylpy upotetaan esim. terassiin on rakennelma tehtävä niin että kylvyn ympäriltä on aina 

vapaasti päästävä suorittamaan mahdollisia huoltotoimenpiteteitä. Ulkoverhoilu ja mahdollinen eristys  
on voitava poistaa ongelmitta. 

G. Lue tekniset ohjeet ennen kylvyn asentamista 
H. Älä jätä lapsia valvomatta kylpyyn 
I. Älä istu pää tai selkä vasten pintavesisuodatinta 
J. Jos automaattisia annostelijoita (kelluvia ym.ym.) käytetään on ne säädettävä tarkasti että estetään 

väärä annostus. Noudata meidän ohjeissa olevia suosituksia.  
K. Kiertovesipumppu kehittää myös lämpöenergiaa ja jos se on kauan käynnissä niin se voi nostaa veden 

lämpötilaa monella asteella yhden vuorokauden aikana kun kylpy on hyvin eristetty. 
L. Tarkista veden laatu, lämpötila ja toiminta säännöllisesti älä jätä kylpyä valvomatta pidemmäksi 

aikajaksoksi. 
M. Jos kylpy tyhjennetään eikä sitä käytetä kylmällä säällä niin silloin pitää kaikki mutteriliittimet jätetään 

auki niin että kaikki vesi voi virtaa ulos.  Tyhjennä myös porejärjestelmä ilmapumpun kanssa. 
N. Kun kylpy täytetään vedellä pakkasella niin silloin on myös pumput ja putket kylmiä. Ota tämä 

huomioon ja täytä ensiksi lämpimällä vedellä tai lämmitä kylmät tilat sopivalla lämpöpuhaltimella 
ennen veden täyttöä. 

Pakkasvahti voidaan sijoittaa tekniseen tilaan suojaamaan pakkasvaurioilta kylmällä säällä jos varusteet 
ovat lakanneet toimimasta. 
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LÄMMITYS Ota huomioon se että lämpö nousee 2 astetta per tunti. Jos täytetyn veden lämpötila on n. 6 
astetta niin silloin se on lähellä 37 astetta 15 tunnin päästä. Tämän jälkeen pysyy lämpö säädetyssä 
lämpötilassa ja suodatus sekä vesihygienia tuotteiden lisäys hoitaa sen että vesi pysyy puhtaana. Lue myös 
erillinen ohje lämmittimelle. 

Huom! Jos lämmittimen termostaatti on säädetty korkeammaksi kuin veden lämpötila niin se kytkeytyy 
päälle kun veden kierto käynnistyy. Lämmittimessä on sisäänrakennettu virtauskytkin sis. mikrokytkin joka 
on riippuvainen määrätystä vedenvirtauksesta että se aktivoituisi ja antaisi sähköä lämmittimellä. Jos ei ole 
tarpeeksi veden kiertoa (esim. suodatinta ei ole puhdistettu) niin lämpö ei kytkeydy päälle. Se voi myös 
johtaa siihen että lämmittimen ylikuumenemissuoja (mustan muovisen mutterin alla) laukeaa ja lämmitin 
lakkaa toimimasta. Alkutilaan palauttaminen tehdään niin että irrotetaan mutteri ja painetaan punainen 
tappi sisään, kasto sivu 5 (9).  

KIERTOVESIPUMPPU Suosittelemme että tämän ohjaus tehdään timerin kautta josta kerrotaan 
ensimmäisellä sivulla. Tämän pystyy myös ohjaamaan pienen laatikon päällä olevien jommankumman 
ilmanapin kautta. Tämä edellyttää silloin että timer (jos sellaista käytetään) on aktivoituna. Toimituksen 
yhteydessä on letku joka on tarkoitettu kiertovesipumpulle merkattu “Pumppu”. Huom! Jos pysäytät 
napista pumpun niin se ei käynnisty uudestaan vaikka  se ei ole säädetty ajastimella! Nappi on oltava ” on-
asennossa” että ajastin toimisi täydellisesti.  Vihje! Kun kellokytkintä käytetään, säädä se ON-asentoon ja 
tarkista että kiertovesipumppu käy. Ota pois letku merkattuna “Pump” siitä valkoisesta liittimestä 
pumpussa että saat ehkäistyä sen että pumppu ei käynnisty vahingossa. 
 
PORE ILMAPUMPPU Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto sisältyy. 
Tämä ohjataan myös yhden ilmanapin kautta ”suojalaatikossa” joka on yläpuolella laatikkoa jossa pumput 
ovat. Kumpaa nappia käytetään niin se määräytyy siitä mikä niistä läpinäkyvistä letkuista on kytketty 
pumpulle. Kun vesi on tyhjennetty allasta, täytyy porejärjestelmään jäänyt vesi poistaa käynnistämällä 
ilmapumppu rmuutamaksi sekunniksi. HUOM! Kun ilma tulee pumpusta niin silloin lämpenee sekä pumppu 
ja ilma. Että pumppu ja muoviosat ei ylikuumenisi niin maksimi käyttöaika on 20 minuuttia/ kerta ja 
vähintään 30 minuutin tauko ennen seuraavaa käyttöä. Jos lämpö nousee ilmapumpussa liian korkeaksi 
niin se pysähtyy automaattisesti kun se automaattinen lämpösulake laukeaa. 

HYVÄ TIETÄÄ 
Kylvyn pohja on hiukan koholla ylöspäin joka 
suoristuu ja  tulee vasten tukikehyksen tukilevyä 
kylvyn alla kun kylpy täytetään vedellä. Kun 
kylpy tyhjennetään nousee pohja uudestaan ja 
aiheuttaa sen että kaikki vesi valuu reunalle ja 
ulos tyhjennysventtiilistä. 

• Lue se varoitusteksti joka on 
ensimmäisellä sivulla. Se on tärkeä tietää ja 
noudattaa. 
• On myös hyvä tietää että kylpy 
täytettynä vedellä ja 6 henkilöllä käytössä painaa 

n. 1800 kg. Jos asentaa terassille tai vastaavalle pitää tämä ottaa huomioon kestävyyslaskelmissa. 
• Tyhjennysventtiili “push-up” on etupäässä loppuveden tyhjennystä varten. Pääosa vedestä 

tyhjennetään kuten sivulla 8 kohdassa Tyhjennys. 
• Kun kiertovesipumppu on käynnissä niin vesi suodattuu ja osa siitä energiasta jonka pumppu antaa 

lämmittää myös veden. Jos pumppu on käynnissä koko ajan (ei ohjata kellokytkimen kautta) johtaa 
siihen että veden lämpötila nousee riippumatta siitä mihin lämmittimen termostatti on säädetty. 

•  



3 
 

Suodatus- /Lämmitysyksikön Asennus 

          
 

           
 

             
Levitä uretaanivaahtoa laatikon sisäpuolelle kohtaan jossa se kohtaa kylpytynnyrin sivun. (sivuille ja 

yläpuolelle)  
 

 
 
Kesäkäyttö 
Poista ”tekniikkakannen” alla oleva eristys” kun 
ulkolämpötila on yli 5 astetta. 
 

 
 

 
Talvikäyttö 
Kylmällä säällä, ulkoläpötila alle 5 astetta, pitää 
eristys olla asennettuna. 
 
 
 
 

 

Polyurethane 

30mm 

20mm 
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Kytkentäkaavio 
230V / 1x16A 
 

1. Hultokatkaisia 
2. Painekytkin #1 
3. Painekytkin #2 
4. Valo (tarvike) 
5. Paineventtiili 
6. Imuventtiili 
7. Termostaatti (säädä 

maximiin) 
8. Merkkivalo 
9. Ylikuumenemissuoja 
10. Takaiskuventtiili 
11. Tyhjennysventiilit 
12. Digitaalinen lämpötilan 

2 

3 

4 
6 5 

 8 

 7 

 9 

10 

11 

1 12 

Ota huomioon että 
poreletkussa on sekä 
takaiskuventtiili että 
tyhjennysventtiili, 
jotka estävät veden 
pääsyn pumppuun. 
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Täyttö vedellä 
Veden täyttämiseen voidaan käyttää puutarhaletkua tai 
vastaavaa. Täytä siihen tasoon asti mitä kuvat näyttävät. 
HUOM! Täytön aikana pitää venttiilit 5 ja 6 olla 
suljettuina. Katso sivu 4 niin näet miten niitä käsitellään. 
 
IMU SÄÄDETÄÄN NOSTAMALLA TAI LASKEMALLA 
SÄÄDINTÄ. LASKE SÄÄDINTÄ ALASPÄIN NIIN IMU 
VÄHENEE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedenkulutus ja energia! 
Vedentäyttö suoritetaan yleisesti puutarhaletkulla joka on kytketty vesijohtoverkostoon. Jos muuta vettä 
käytetään pitää erityistä huomiota kiinnittää bakteeririskiin. Lue erillinen ohje vesihygieniasta ja 
kemikaalien käytöstä. 
 
Muista, että veden pinta nousee noin 5 cm / henkilö altaaseen mentäessä. Tämä vastaa noin 80 litraa 
vettä. Eli jos teitä on 4 kylpijää, niin kylpytynnyrin voi jättää 20 cm vajaaksi reunasta (1200 l). Tällöin 
lämmitettävän veden kokonaismäärä vähenee 320 litralla. Jos kylpytynnyri täytetään ääriä myöten, tulee 
tämä sama vesimäärä valumaan reunan yli tynnyriin noustaessa.  

KÄSITTELE VENTTIILIÄ OIKEIN! 

  
Sulje: Paina venttiili alas Auki asento. Siihen pystyy myös laittamaan 

”lukituksen” joka pitää venttiilin auki. 
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Suodattimen vaihto / puhdistus 

Sinulle toimitettavassa mallissa TopSpa XS on suodatusjärjestelmä, joka 
käyttää patruunasuodattimia. Suodatin on tarpeen mukaan puhdistettava 
riippuen hoidosta, kylpijöiden määrästä ja kylvyn käyttötiheydestä.  
 
Huom! Jos lämmitys on lakannut toimimasta, se on merkki riittämättömästä veden virtauksesta, joka voi 
johtua epäpuhtaasta suodattimesta. 

Suodattimen vaihto/puhdistus 

Hyvän suodatus- ja lämmitystoiminnon kannalta on tärkeää, että suodatin puhdistetaan säännöllisesti 
huuhtelemalla se puhtaaksi vähintään joka toinen viikko ja “syvä”puhdistetaan liuoksessa joka toinen 
kuukausi tai aina tarvittaessa. Katso alta kohta “Suodattimen puhdistus”! 

1. Avaa huoltoluukun kansi tilaan, jossa suodatin ja pumput sijaitsevat. Käynnistä kiertovesipumppu, 
jos se ei jo käy. 

2. Avaa suodatinpesän päällä oleva ilmausruuvi (14). Sulje suodattimen vieressä oleva hana (6) 
painamalla se pohjaan. 

3. Sulje venttiili (5) ja pysäytä pumppu. Huom! Jos kylvyssä on UV-C -puhdistin, on myös sen venttiili 
11 suljettava. Tämä on tärkeää koska vettä ei saa päästää virtaamaan takaisin 
suodatinpidikkeeseen. 

4. Avaa suodatinpesän kannen mutteri ja irrota kansi. Nyt suodatin voidaan poistaa puhdistusta 
varten. Vaihtosuodattimen käyttö nopeuttaa huoltotaukoa. Käyttöönotto vastakkaisessa 
järjestyksessä (kiristä suodatinpidikkeen mutteri kiinni niin, että se on hiukan löysällä, jolloin se on 
helpompi myös avata). Avaa venttiilit ja anna ilman tulla ulos. Sulje venttiilit, kun niistä alkaa tulla 
vettä. Nyt pumput voi käynnistää. 

 

  
Huom! Painemittari ei näytä mitään arvoa silloin, jos suodatin on sijoitettu imupuolelle. 

 14 

 6  5 

 11 
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Suodatinpatruunan puhdistus 
Suodatinpatruunat: 
Suodatinpatruunan tehtävä on poistaa likaa, hiekkaa, mineraaleja, fosfaatteja sekä kylpijöiden ja muiden 
kiinteiden aineiden hiukkasia vedestä.  
 
Suodatinpatruunan puhdistus: Sen lisäksi, että suodatin pestään esim. hierovalla suihkulla, 
suodatinpatruuna on myös syväpuhdistettava. Vaikka suodatinpatruuna näyttäisikin puhtaalta, se on silti 
puhdistettava säännöllisesti. Mineraaleja ja muita vaikeasti havaittavia epäpuhtauksia tarttuu syvälle 
suodattimen kuituihin voiden näin ollen aiheuttaa ongelmia vesivirran kulkemiselle suodattimen läpi. On 
hyvä, jos sinulla on ylimääräinen suodatinpatruuna. Toinen suodatin voi tällöin olla syväpuhdistus- ja 
kuivatusprosessissa ja toinen asennettuna altaassasi. Syväpuhdistus kaksinkertaistaa suodatinpatruunan 
eliniän ja tehon. 
 
Suodattimen puhdistus: 
 

1. Laita likainen suodatin ämpäriin, jossa on vettä, ja lisää esim. konetiskiainetta tai Filter Cleaner’ia. 
2. Anna suodattimen olla liuoksessa vähintään 12 tuntia. 
3. Ota suodatin pois liuoksesta ja huuhtele se sisä- ja ulkopuolelta puhtaaksi esim. vesiletkulla tai hierovalla 

suihkulla. Anna kuivua kunnolla. Suodattimen täytyy kuivua vähintään kaksi päivää ennen kuin se 
asennetaan takaisin altaaseen. Huom! Tämä on tärkeää huolimatta siitä mitä muut ohjeet suosittelevat. 

   
 

TopSpa XS -mallissa voidaan käyttää myös suodatinpalloja (lisävaruste) 
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Tyhjennys / veden vaihtaminen  
Veden tyhjennystä varten on hana asennettuna suodatinsäiliön lähellä. Avaa kansi jossa suodatin ja 
pumput sijaitsevat. Poista laatikon takaseinä ja liitä kytkentäosa (13) jonka ulkohalkaisija on 32 mm. Avaa hana (11) 
ja tyhjennä vesi pois. Kun vesi on tyhjennetty otetaan kytkentäosa pois ja takaseinä laitetaan takaisin. 
 
Kun kylpy pitää tyhjentää pidemmäksi aikaa pitää myös kiertovesipumppu ja hierontapumput (jos sellaiset sisältyy) 
tyhjentää vedestä. Käynnistä myös ilmapumppu (pore) muutamaksi sekunniksi niin että letkut ja venttiilit tyhjentyy 
vedestä. 
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Suodatusmateriaalin puhdistaminen 
 

          
Sulje venttiilit (punaiset nuolet) ja nosta pois suodatinsäiliö ja tyhjennä vesi. 

 

        
Kerää pois suodatinpallot 

 

         
Purista suodatinpalloja että saat pois likaisen veden. Käytä esim. Filter Cleaner lian liottamiseen. 

 

         
Anna olla likoamassa muutama tunti, purista. Vaihda vesi purista vielä uudestaan kerran ja laita takaisin 

säiliöön. HUOM! Poista suodatinpallot jos kylpy tyhjennetään vedestä pidemmäksi ajaksi. Muuten sinne 
voi muodostua hometta. 
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Vesihygienia on tärkeää! 
Kylpyvedestä ei koskaan saa puhtaampaa ja turvallisempaa kuin miksi sen itse tekee. Puhtaan 
kylpyveden kannalta kaksi tärkeää tekijää ovat henkilökohtainen hygienia ja tehokas desinfiointi. Myös 
käytettävään veteen on syytä kiinnittää huomiota. Koska bakteerit viihtyvät hyvin lämpimässä 
kylpyvedessä, on varminta lisätä veteen bakteereja tappavaa ainetta ennen kylpemistä. Näin estät 
tehokkaasti bakteerien muodostumisen. Jos bakteereja kuitenkin on ehtinyt jo kehittyä, tarvitaan ainetta 
huomattavasti suurempi määrä niiden vaarattomaksi tekemiseen. Markkinoilla on useita merkkejä, mutta 
tärkeintä on käyttää juuri "oikeaa" lämpötilaa varten kehitettyjä tuotteita. Uima-altaita varten kehitetyt 
tuotteet eivät sovellu kylpytynnyreille ja päinvastoin.  
 
Hyvä henkilökohtainen hygienia ennen kylpemistä Muista, että henkilö joka ei ole pessyt itseään, 
huonontaa kylpyveden laatua 200 kertaa enemmän kuin peseytynyt henkilö. Aurinkovoidetta, ihovoidetta, 
saippuaa tms. aineita ei myöskään pidä tuoda veteen. Kylpyvesi pysyy parhaiten puhtaana siten, että 
jokainen kävijä kurinalaisesti peseytyy / käy suihkussa aina ennen altaaseen menoa.  
 
Tehokas desinfiointi - suodatinjärjestelmän ansiosta samaa kylpyvettä voidaan käyttää pidempään. Lähes 
yhtä tärkeää on kuitenkin käyttää myös bakteereja tappavia kemikaaleja kylpemisen kanssa 
samanaikaisesti. Suodattaminen poistaa vain epäpuhtauksia, ei bakteereja. Kaikki kylpijät tuovat mukanaan 
veteen suuret määrät mikro-organismeja, jotka ovat erilaisten bakteerien seoksia. Näitä sairauksia 
kehittäviä bakteereja tuhoat tehokkaasti esim. klooritableteilla. Käytä 1 klooritabletti ennen ja jälkeen 
kylvyn - älä annostele koskaa kahta tablettia enempää kerralla. Liika klooripitoisuus korottaa veden pH-
arvoa ja antaa vedelle pistävän hajun. Klooriarvo ei saa ylittää 1,5 ppm ja pH välillä 7,0 - 7,6. Bromine arvo 
ei saa ylittää 2,0 ppm ja pH välillä 7,0 - 7,6. Jos automaattisia annostelijoita (kelluvia ym.ym.) käytetään on 
ne säädettävä tarkasti että estetään väärä annostus. Noudata meidän ohjeissa olevia suosituksia. 
 
5 helposti seurattavaa neuvoa vesihygieniasta huolehtimiseen sinulle, jonka kylpytynnyriin on asennettu 
suodatusjärjestelmä 
1. Peseydy aina ennen altaaseen menoa 
2. Käytä bakteereja tappavaa ainetta ennen kylpemistä ja sen jälkeen 
3. Tarkkaile ja säädä pH-arvoa tasaisin väliajoin 
4. Lisää 30 ml aktiivi happea kylpyveteen joka viikko 
5. Puhdista suodatinpatruuna usein ja varaa riittävästi suodatusaikaa 
 

Esimerkki kloorittomasta ja klooripitoisesta ” starttipaketista” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
KLOORITON KEMIKAALIPAKETTI 

Klooriton kemikaalipaketti – 4 yhdessä 
Täydellinen paketti jolla pystyy pitämään 
kurissa kylpyveden, soveltuu erityisesti 
kylpytynnyreille ja pienemmille altaille. 
Paketissa on Combitabs ja myös mukana 
aineita pH arvon korottamiseen, kelluva 
annostelija tableteille ja 50 kpl 
testitikulle. 

 

 
KLOORIPPOHJAINEN KEMIKAALIPAKETTI  

| 3 YHDESSÄ 
Klooripitoinen kemikaalipaketti – 3 yhdessä. 
Täydellinen paketti jolla varmistetaan kylpyveden 
laatu, soveltuu erityisesti kylpytynnyreille ja 
pienemmille altaille. Paketti sisältää ActivSpa 
Tab 5 (nopeasti liukenevaa klooritablettia 200 kpl 
mintuntuoksu) ja myös ainetta jolla korottaa pH 
arvo ja 50 kpl testitikkua. 

 

http://www.spadealers.fi/product/650-klooriton-kemikaalipaketti
http://www.spadealers.fi/product/650-klooriton-kemikaalipaketti
http://www.spadealers.fi/product/799-kloorippohjainen-kemikaalipaketti---3-yhdessa
http://www.spadealers.fi/product/799-kloorippohjainen-kemikaalipaketti---3-yhdessa
http://www.spadealers.fi/product/799-kloorippohjainen-kemikaalipaketti---3-yhdessa
http://www.spadealers.fi/product/799-kloorippohjainen-kemikaalipaketti---3-yhdessa
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Kylpytynnyrin hoito-ohjeet 
Kiitos, kun valitsit SpaDealers kylpytynnyrin. Me teemme parhaamme, että sinä 
viihtyisit ja olisit tyytyväinen meihin ja tuotteisiimme. Jos sinulla on kysyttävää 
tuotteistamme, soita +358-(0)10-239 5600 tai lähetä sähköpostia 
info@spadealers.fi 
 
Ehdotus alustantekoa varten 
 

     
 

 
 
Hoito  Kylpytynnyrin ulkopinnat tulee käsitellä kerran vuodessa puuöljyllä, joka on tarkoitettu kovalle 
puulle ja sisältää UV-suojan, sekä heikolla ruskealla sävytyksellä joka antaa paremman suojan.  
 

               Vakio paneli       Öljykäsitelty paneli Käsittelemätön 3 vuoden jälkeen 
 
 
 
 
 

 

Puhdistus -  Kylpytynnyri huuhdellaan puhtaalla raikkaalla vedellä. Jos vesi on seissyt kylpytynnyrissä 
pitkään, tynnyri on myös harjattava esim. mäntysaippualla. 

Kun hoidat SpaDealers kylpytynnyriäsi oikein, voit kylpeä siinä useita vuosia. 
Toivotamme teille ihania kylpyhetkiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Nurmi  
Gräs 
Grass 

 
 

Nicht auf Rasen! 
Pelouse 

Трава 

 

Puualusta 
Trästomme 
Wooden frame 

 
 

Auf Holzrahmen 
Structure bois 

Деревянная конструкция 
 

 

Kivi- tai valulaatta 
 Sten- eller gjuten platta 
Stone or concrete plate 

 

 
 

Stein- oder Betonfundament 
Pierre ou ciment 

Камень или бетон 

Tiivistetty sorapeti 
Stampat grus 
Gravel foundation 
 
 
 

Dichter Schotter 
Fondation en gravier 

й 
 
 

Sijoita kylpytynnyri 
vakaalle alustalle, 
ei suoraan maan 
päälle 
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Tarvikkeet 

 
 

15 
17 

16 

18 

15 16 17 18 

Modulikotelo IP55 
kellokytkimeen 

Kellokytkin, 
digitaalinen,  
viikko 1-kanava 

UV-C filter 16w 
LUX style "pack" 

LED RGB 0,02w x 6, 
17/22/30, controller / 
transformer 

Juomapidike 
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