
SALIN PLUS  
Apparatens användning samt fördelar 
  
• Salin Plus-apparatens huvudsakliga användningssyfte är att hjälpa/bota olika luftvägssjukdomar (t.ex. 

astma, snuva, bihåleinflammation, laryngit, bronkit, inflammation i bronkialväggarna samt omgivande 
strukturer, ämnesomsättningssjukdomar, förstärka immunsystemet ...). 

• Salin Plus är en apparat som rekommenderas för personer med alla typer av andningsproblem. Filtret i 
apparaten är utrustad med natriumjodid och användningen motsvarar en vistelse i saltrum eller 
saltgruva.  

• Apparaten har också visat sig vara mycket effektiv för personer som inte har några andningsproblem 
men söker efter lättare eller bekvämare sömn, minskad snarkning och förbättrat immunsystem. 

• Apparaten minskar även lukten av tobak och andra obehagliga lukter i rummet. 
• Luften från apparaten orsakar inte oxidation! 
 
Bruksanvisning 

1.   Avlägsna skyddsplasterna från apparaten. 
2.  Transformatorn som med i paketet ska anslutas till apparaten. 
3.  Installera apparaten på en stabil yta på ca. 1 m höjd och på minst 0,5 m avstånd från användaren. 
4.  Apparaten startar automatiskt när du ansluter transformatorn till ett eluttag. 
5.  Vid behov justera apparatens blåskraft genom att vrida på knoppen på baksidan. Obs! Apparaten bör inte 

användas på minimieffekt. Ställ in blåseffekten på minst medelhastighet för att uppnå bästa resultat. 
6.  Stäng av apparaten genom att avlägsna transformatorn från eluttaget.  

• Apparaten ska installeras i det rum/det ställe där man vistas.  
• För att uppnå bästa resultat under den första månaden rekommenderas det att använda apparaten 

minst 8 timmar om dagen, till exempel på natten. Därefter kan användningen av apparaten minskas 
enligt behov.  

• Placera apparaten i rummet på en sådan plats där den kan blåsa så optimalt som möjligt mot mitten av 
rummet.   

• Täck inte över apparaten, placera den inte bakom en gardin eller vid växter/blommor som kan hindra 
luften från att cirkulera fritt från apparaten till rummet.   

• Om möjligt så starta apparaten cirka 2 timmar innan vistelse i rummet. 
• Apparaten rekommenderas inte för användning i ett rum med hög ångnivå (t.ex. bastu), damm eller 

liknande eftersom det kommer att förkorta filtrets livslängd och skada apparaten  
• I början av användningen kan det uppstå hosta eller så kan befintlig hosta tillfälligt öka. Det är normalt 

men individuellt och minskar när man vänjer sig. Det är möjligt att ingen hosta uppstår.  
 
Garanti och teknisk information  

• Apparaten har 24 månaders garanti. Garantin täcker inte defekter orsakade av användaren, skador i 
apparatens yttre hölje eller skador orsakade av felaktig användning av apparaten (t.ex. felaktig 
användning av transformatorn).   

• Apparaten drivs med 6-12v DC 10W, ljudeffekt ca. 50 dB.  
•  Salin Plus-apparatens kraft räcker för ett rum på max. 60 m2 / ca. 150 m3 och filterbytesintervall är 4-6 

månader beroende på användning.  
• Den rekommenderade användningstiden för apparaten är 8-10 h/dag, då är filterbytesintervallet 

ungefär 4-6 månader (t.ex. 8 h/dag = bytesintervall ca. 6 månader, användningstid 9 h/dag = 
bytesintervall ca. 5 månader, användningstid 10 h/dag = bytesintervall ca. 4 månader). Obs! 
Apparatens blåseffekt påverkar inte filterbytesintervall. 

• För att byta filtret, öppna frontpanellåset på apparatens botten och ta bort filtret från maskinen genom 
att skaka om lite grann då filtret är neråt. 

• Installationsriktningen för filtret (pilen indikerar luftens blåsriktning), tillverkningsserie (LOT: 
xxx) och sista användningsdatum (år/ månad) är markerade separat på varje filter.  

• Lagring från -10 till +40 grader, relativ luftfuktighet max. 70.  
• Om apparaten inte används på över en månad rekommenderas det att ta bort filtret och sätta det t.ex.  

i Minigrippåsen som kommit med filtret. 
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