SALTAIR LAITTEEN KÄYTTÖOHJEET
Lue ohjeet huolella ennen laitteen käyttöönottoa.
Sulkeissa numerot viittaavat osiin josta kuvitukset laitteen mukana tulevassa englanninkielisessä ohjevihkosessa.
1. Aseta laite suoralle ja kuivalle tasolle. Pidä pohjasta kiinni ja nosta vesisäiliö (katso kuvan osa 1 )
2. Avaa vesisäilön (1)pohjassa oleva korkki (3). Täytä säiliö vedellä ja lisää 1/4 – 1/2 tl vuorisuolaa. Laita
korkki kiinni ja ravista vesisäiliötä kunnes suola on liuennut. Aseta säiliö varovasti paikalleen.
3. Kiinnitä adapteri ja aseta johto pistorasiaan.
4. Paina virta päälle katkaisijasta (5) Virtavalo syttyy kun laite on käynnissä. Mikroskooppiset hiukkaset tulevat
valkoisesta suuttimesta (6). Hiukkaset ovat näkymättömiä joten tunnette vain kevyen ilmavirran suun
lähettyvillä.
HUOM: Laite pysähtyy automaattisesti kun suolaliuos on loppu (virtavalo sammuu kuitenkin vain virtanapista (5)
painamalla). Yksi täyttökerta kestää noin 2-9 päivää. Puhdista säiliö ja täytä uudelleen jatkaaksenne käyttöä. Kuivaa
täyttöjen yhteydessä kastuneet osat huolella. Etenkin ylä- ja alaosan yhdistymiskohdat eli saumaosat tulee kuivata
huolella.
HUOLTO
Varmista ennen huoltoa, että laite ei ole kytkettynä huollon aikana tai säiliön täytön aikana.
Puhdista suolaliuos säiliö täyttöjen välissä. Irrota säiliön korkki, huuhtele puhtaalla vedellä. Poista tahrat ja
epäpuhtaudet pehmeällä liinalla. Älä käytä öljyä, tinneriä tai muita kemikaaleja säiliön puhdistamiseen.
Puhdista myös ultraäänikenno (4) (noin sentin kokoinen metallipinta laitteen pohjassa) pehmeällä kostealla ja
puhtaalla liinalla täyttökertojen välissä. Noin 2-3 kk:n välein puhdista ultraäänikenno 1-2 tipalla puhdistusnesteellä
(laitteen mukana pieni pullo) pienen harjaksen avulla. Anna vaikuttaa noin minuutin ajan ja pyyhi kenno puhtaalla
kostealla liinalla.
Säiliön puhdistuksen voi ajoittain tehdä etikkavesi-liuoksella. 1/3 osa etikkaa ja 2/3 vettä. Anna hetken liueta ja ravista
voimakkaasti. Tarvittaessa voi käyttää myös pesuainetta. Huuhtele säiliö puhdistuksen jälkeen huolella.
Laitteessa käytetään puhdasta vuorisuolaa. Suosittelemme Tuisan Himalajan kristallisuolaa (lisätietoja www.tuisa.fi).
Tärkeää! Vettä ei saa mennä ilmavirran kulkusuuttimeen (8) !
Älä koskaan puhdista kennoa terävällä tai kovalla esineellä.
Kun laite ei ole käytössä, säilytä sitä kuvassa ja omassa pakkauksessaan.
Vältä laitteen ylimääräistä siirtelyä. Kun laitetta kallistaa, suolavesi valuu herkästi ulos. Tarvittaessa siirrä
laitteen paikka vain täyttöjen yhteydessä.
Vaikka englanninkielisen alkuperäisohjeen mukaan laitteeseen voi laittaa eteeristä öljyä sille tarkoitetulle
pienelle lokerolle, EMME SUOSITELE ETEERISEN ÖLJYN KÄYTTÖÄ! Eteeriset öljyt saattavat syövyttää
muovia. Takuu ei korvaa sen aiheuttamia vahinkoja.
LAITTEESEEN SAA LAITTAA KERRALLA MAKSIMISSAAN ½ TL SUOLAA. ÄLÄ YLITÄ
ANNOSTUSTA. NÄIN LAITE PYSYY PITKÄIKÄISEMPÄNÄ.

