SALTAIR UV -LAITTEEN KÄYTTÖOHJEET
Lue ohjeet huolella ennen laitteen käyttöönottoa. Sulkeissa numerot viittaavat osiin, josta kuvitukset laitteen mukana tulevassa
ohjevihkosessa.
1.

Aseta laite tasaiselle, vakaalle ja kuivalle alustalle, jossa sitä käytetään (esim. yöpöytä). Poista yläkansi ja donitsin muotoinen
vesisuojus. Katso KUVA 1. Kytke verkkolaite alustaan. KUVA 2.

2.

Lisää vesisäiliöön 300 ml vettä laitteen mukana toimitetun mittakupin avulla. KUVA 3.

3.

Liuota 2,5 ml (=1 mittalusikallinen) suolaa yhdessä mittakupillisessa vettä ja kaada liuos vesisäiliöön. Lisää vettä enintään säiliön 500
ml:n MAX-tasoon asti! Älä koskaan ylitä esimmäistasoa. KUVA 4.

4.

Aloita suositellulla 2,5 ml:lla suolaa (1 mittalusikallinen) ja lisää määrää tarvittaessa seuraavalla käyttökerralla (max. 2
mittalusikallista suolaa/säiliöllinen vettä). Säiliöön saa laittaa kerralla maksimissaan 5 ml suolaa! Älä ylitä annostusta. NÄIN LAITE
PYSYY PITKÄIKÄISEMPÄNÄ. Voit käyttää suolan mittaamiseen myös teelusikkaa: 2,5 ml = 0,5 tl ja 5 ml = 1 tl.

5.

Pyyhi vesisäiliön ulkopinnalle roiskunut vesi esim. talouspaperilla ja aseta donitsin muotoinen vesisuojus säiliöön ja yläkansi takaisin
paikoilleen. KUVA 5

6.

Kytke virtajohto pistorasiaan. KUVA 6

7.

Paina laitteen ON/OFF -painiketta. Virran merkkivalo palaa ”päällä” ja laite alkaa toimia. Mikroskooppiset suolahiukkaset tulevat
laitteesta yläaukon kautta. Sitä ei ole helppo silmin havaita - ja se on täysin normaalia. Tunnet vain kevyen ilmavirran, joka tulee
laitteesta ulos. KUVA 7.

8.

AJASTIN (TIMER-painike): Voit asettaa laitteen toimimaan 3 h/6 h/9h/ON (päällä)/pois päältä. KUVA 8.

9.

VALO (LIGHT-painike): Voit asettaa painikkeesta UV-valon voimakkuuden kahteen eri voimakkuuteen. UV-valo steriloi veden kaikista
bakteereista tai homeista. Voit käyttää toimintoa samalla kun käytät laitetta tai erikseen laitteen ollessa sammutettuna. UV-valon
käyttäminen ei vaikuta laitteen toimintaan. Tämä on laitteen lisävaruste, jota voit halutessasi käyttää. KUVA 9.

10. Laite pysähtyy automaattisesti kun säiliössä ei ole enää suolaliuosta. Odota, että vesisäiliö tyhjenee noin 5-9 yössä. Täytä tankki
jatkaaksesi käyttöä. Varmista, että laite ei ole kytkettynä säiliön täytön aikana.
11. ÄLÄ KOSKAAN kallista tai siirrä yksikköä tai poista yläkantta sen jälkeen kun vesisäiliö on täytetty tai laite käytössä.
12. Jos vesisäiliössä ei ole vettä, ON/OFF -painikkeen painaminen saa laitteen äänimerkin muistuttamaan sinua lisäämään vettä. Laite ei
toimi ilman vettä!
HUOLTO, PUHDISTUS JA VARASTOINTI
1.

Irrota laite pistorasiasta ja poista yläkansi.

2.

Kaada jäljellä oleva vesi pois säiliön DRAIN SIDE -sivulta varmistaen, että vettä ei pääse ilmanpoistoaukkoon (AIR OUTLET). Puhdista
vesisäiliö jokaisen täytön yhteydessä veteen kostutetulla pehmeällä puhdistusliinalla.

3.

Puhdista ultraäänikenno varovasti (pieni pyöreä, valkoinen kappale vesisäiliön pohjassa) pehmeällä veteen kostutetulla
puhdistuliinalla tai vanupuikolla. Huom! Älä koskaan kosketa ultraäänikennoa terävien tai kovien esineiden kanssa.

4.

Mikäli laitteeseen on kertynyt kalkkikerrostumia, voit puhdistaa vesisäiliön ja ultraäänikennon etikkavesi-liuokseen (1/4 etikkaa ja 3/4
vettä) tai sitruunahappo-vesiliuokseen (1 rkl sitruunahappoa kupilliseen vettä) kostutetulla rätillä. Pyyhi säiliö puhdistamisen jälkeen
puhtaalla, lämpimään veteen kostutetulla liinalla ja kuivaa lopuksi esim. talouspaperilla. Tämän voit tehdä 2-3 kuukauden välein tai
aina tarvittaessa. Älä käytä puhdistamiseen muita puhdistusaineita, jotka voisivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä.

5.

Yläkannen sisäpuolella on ”sisäkansi”, joka on mahdollista irrottaa puhdistusta varten. Ote hyvä ote sisäkannesta ja vedä se ulos.
Puhdistuksen jälkeen aseta ensin ilmanpoistoaukon puoli paikoilleen ja paina sen jälkeen vastakkaiselta puolelta sisäkansi kiinni,
kunnes kuulet napsahduksen.

6.

Varastointi: Ennen varastointia puhdista laite huolellisesti ohjeiden mukaan. Laita kuiva laite alkuperäiseen pakkaukseen ja säilytä sitä
viileässä tai huoneenlämpöisessä, kuivassa paikassa.

Mikäli laite kaatuu tai vuotaa vahingossa, toimi seuraavasti:
1. Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta toiminnan lopettamiseksi turvallisesti.
2. Poista kansi ja kaada jäljelle jäänyt vesi pois säiliöstä.
3. Kuivaa yksikkö kuivaksi ja anna sen kuivua 24 tuntia ennen käyttöä.
TÄRKEÄÄ LAITETTA KÄYTTÄESSÄSI!
• Laitteessa on käytettävä puhdasta valkoista Himalajan kristallisuolaa. LAITTEEN TAKUU EI OLE VOIMASSA, MIKÄLI SIINÄ KÄYTETÄÄN
JOTAIN MUUTA SUOLAA (lisätietoja www.tuisa.fi).
• Laitteen säiliöön saa lisätä ainoastaan suolavesiliuosta. Säiliöön ei saa lisätä eteeristä öljyä tai muita nesteitä/aineita. LAITTEEN TAKUU
EI OLE VOIMASSA, MIKÄLI SÄILIÖÖN ON LISÄTTY JOTAIN MUUTA KUIN SUOLAVESILIUOSTA.
• Älä täytä suolavesiliuosta säiliön MAX-merkin yli. ÄLÄ KOSKAAN täytä vettä säiliöön käytön aikana!
• SÄILIÖÖN SAA LAITTAA KERRALLA MAKSIMISSAAN 5 ML (=1 TL) SUOLAA. ÄLÄ YLITÄ ANNOSTUSTA.
• Käytä ultraäänikennon puhdistamiseen vain pehmeää kangasta tai vanupuikkoa. Älä koskaan kosketa sitä terävien tai kovien esineiden
kanssa.
• ÄLÄ KOSKAAN upota alustaa veteen ja varmista, että vettä ei mene laitteen ilmanpoistoaukon (air outlet) tai muiden aukkojen läpi.
• Älä täytä vesisäiliötä yli 40 °C:n vedellä värimuutosten tai muodonmuutosten välttämiseksi.
• Vältä laitteen ylimääräistä siirtelyä käytön aikana. Kun laitetta kallistaa, suolavesi valuu herkästi ulos. Siirrä laitteen paikka vain
täyttöjen yhteydessä.
• Älä käytä laitetta yli 10 tuntia kerrallaan. Odota 60 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä, jotta laitteen ultraäänikenno ei vaurioidu.
• Älä sijoita tätä laitetta lähelle muita sähkölaitteita, jotka voivat vahingoittua tai aiheuttaa vaaran mikäli suolaliuosta pääsee vahingossa
vuotamaan.
• Kun laite ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa ja omassa pakkauksessaan.

