
SALIN S2  
Laitteen käyttötarkoitus sekä hyödyt 

• Salin S2 -laitteen pääsääntöinen käyttötarkoitus on auttaa/parantaa kaikkia hengitystiesairauksia 
(esim. astma, nuha, poskiontelon tulehdus, kurkunpään tulehdus, keuhkoputken tulehdus, 
keuhkoputken seinämien sekä niitä ympäröivien rakenteiden tulehdus, aineenvaihduntasairaus, 
immuniteetin vahvistus...). 

• Salin S2 on laite, jonka käyttöä on suositeltu henkilöille, jotka kärsivät kaikenlaisista 
hengitysvaikeuksista. Laitteessa oleva suodatin on varustettu natriumjodidilla ja sen käyttö vastaa 
suolahuoneessa tai suolakaivoksessa oleskelemista.  

• Laitteen on todettu olevan erittäin hyödyllinen myös henkilöille, joilla ei ole mitään 
hengitysterveydellisiä ongelmia mutta tavoittelevat kevyempää tai mukavampaa unta, kuorsaamisen 
vähentymistä sekä immuunijärjestelmän parantamista. 

• Laite vähentää myöskin tupakan hajua sekä muita epämukavia tuoksuja huoneesta. 
• Laitteesta tuleva ilma ei aiheuta hapettumista!  
 
Käyttöohjeet 

1. Poista laitteen suojamuovit. 
2.  Kytke mukana tullut muuntaja laitteeseen. 
3.  Asenna laite tukevalle alustalle n. 1 m korkeudelle ja vähintään 0,5 m etäisyydelle  käyttäjästä.  
4.  Kytke muuntaja pistorasiaan, laite käynnistyy automaattisesti. 
5.  Säädä tarvittaessa laitteen puhallustehoa pistorasian muuntajasta. Huom! Laitetta ei kuulu käyttää 

minimiteholla. Jotta saat laitteesta parhaan hyödyn irti, säädä puhallusteho vähintään 
puolinopeudelle. Puhallustehon voimakkuus ei vaikuta suodattimen vaihtoväliin. 

6.  Sammuta laite poistamalla muuntaja pistorasiasta.  

• Laite asennetaan huoneeseen/paikalle, jossa on tarkoitettu oleskella.  
• Laitetta suositellaan käytettäväksi vähintään 8 tuntia päivässä esim. yön aikana, jotta saadaan paras 

mahdollinen tulos ensimmäisen kuukauden aikana. Sen jälkeen laitteen käyttöä voi vähentää oman 
tarpeen mukaan.  

• Aseta laite huoneeseen sellaiselle paikalle, jossa laite voi puhaltaa mahdollisimman laajalle alueelle 
huoneessa kohti huoneen keskustaa.  

• Älä peitä laitetta, älä aseta sitä verhon taakse tai esim. kasvien/kukkien keskelle, jotka estävät ilman 
kiertämistä vapaasti laitteesta huoneeseen.  

• Käynnistä laite, jos mahdollista, noin 2 tuntia ennen huoneeseen menoa.  
• Laitetta ei suositella käytettäväksi huoneessa jossa on paljon höyryä (esim. sauna), pölyä tai muuta 

vastaavaa, sillä se lyhentää suodattimen käyttöikää ja laite voi vahingoittua.  
• Käytön alussa on mahdollista, että syntyy yskimistä tai se voi lisääntyä hetkellisesti, jos sellaista on 

ollut. Se on ihan normaalia mutta yksilöllistä ja vähenee tottumisen myötä. Yskimistä ei välttämättä 
synny ollenkaan.  

 
Takuu ja tekniset tiedot  

• Laitteella on 24 kk takuu. Takuu ei korvaa laitteen rikkomista, laitteen ulkokuoren rikkoutumista tai 
vauriota, joka aiheutuu laitteen virheellisestä käytöstä (esim. virheellinen muuntajan käyttö).  

• Laitteen käyttövirta on 6-12 v DC 10 W, ääniteho n. 50 dB.  
•  Salin S2 -laitteen teho riittää max. 16 m2  / n. 40 m3 huoneelle ja suodattimen vaihtoväli on 4-6 kk 

riippuen laitteen käytön tiheydestä.  
• Laitteen suositeltu käyttöaika on 8-10 h/vrk, jolloin suodattimen vaihtoväli on noin 4-6 kk (esim. 

käyttöaika 8 h/vrk = vaihtoväli n. 6kk, käyttöaika 9 h/vrk = vaihtoväli n. 5 kk, käyttöaika 10 h/vrk = 
vaihtoväli n. 4 kk). Huom! Laitteen puhallustehon voimakkuus ei vaikuta suodattimen vaihtoväliin. 

• Suodattimen vaihto tapahtuu irrottamalla kiinnitystarrat ja avaamalla laitteen pohjaosa, jonka jälkeen 
suodatin vedetään pois laitteen sisältä. Vaihda uusi suodatin, aseta pohjaosa takaisin paikoilleen ja 
lisää myös kiinnitystarrat, jotka tulivat uuden suodattimen mukana.  

• Suodattimen asennussuunta (nuoli osoittaa ilman puhallussuunnan), valmistussarja ( LOT: xxx) 
sekä viimeinen käyttöaika (v/kk) on merkitty jokaiseen suodattimeen erikseen.  

• Varastointi -10 - +40 asteessa, suhteellinen kosteus max. 70.  
• Mikäli et käytä laitetta yli kuukauteen niin on suositeltavaa, että suodatin irrotetaan ja laitetaan esim. 

Minigrip-pussiin, joka on toimitettu suodattimen mukana. 
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