
 
SALTAIR UV MINI -LAITTEEN KÄYTTÖOHJEET  

Lue ohjeet huolella ennen laitteen käyttöönottoa. Sulkeissa numerot viittaavat osiin, josta kuvitukset laitteen mukana 
tulevassa vieraskielisessä ohjeessa (EN/FR). 

1. Pidä laitetta pystyasennossa ja poista kansi kiertämällä vastapäivään ja nostamalla sitä. Katso KUVA 1. 

2. Kiinnitä johto jalustan alapuolelle. KUVA 2.   

3. Lisää kylmää vettä vesisäiliöön korkeintaan MAX-merkin tasoon asti ja lisää veteen 1 ml suolaa laitteen mukana 
tulleella mittalusikalla. Sekoita kunnes suola on täysin liuennut veteen. KUVA 3. 

4. Aseta kansi takaisin kiertämällä myötäpäivään. Aseta laite vaakasuoralle tasolle (esim. työpöytä) lähelle sinua. KUVA 4. 

5. Kytke virtajohto pistorasiaan tai USB-liitäntään (USB-virtalähde, USB-puhelinlaturi tai tietokoneen USB-portti). 

6. Kytke laite päälle painamalla MIST-painiketta. Painamalla MIST-painiketta useita kertoja, voit valita laitteen käyttöajan 
(30/60/120/180 min.). Painamalla vielä yhden kerran lisää, laite sammuu. Laite sammuu automaattisesti kun vesi on 
loppunut. Laite antaa äänimerkin jos yrität kytkeä sen päälle ilman suolaliuosta. KUVA 6. 

7. Painamalla vasemmalla olevaa LIGHT-painiketta, steriloiva UV-valo syttyy. Valittavana on kaksi valovoimakkuutta, joista 
ensimmäinen steriloi veden tunnissa ja toinen (voimakkaampi valo) noin puolessa tunnissa. Suolan luonnollisen 
steriloivan vaikutuksen lisäksi UV-valo steriloi veden kaikista bakteereista tai homeista. KUVA 5.  

8. ÄLÄ KOSKAAN upota alustaa veteen ja vältä veden joutumista pohjan sisään ilmanottoaukon tai muiden aukkojen 
kautta. Vuotojen välttämiseksi älä siirrä laitetta paikasta toiseen kun sen sisällä on suolaliuosta.  

HUOM: Voit lisätä veteen halutessasi muutaman tipan 100 % puhdasta eteeristä öljyä.  

Puhdista laite ajoittain kostealla, pehmeällä liinalla. Puhdista vesisäiliö 2-3 viikon käytön jälkeen kohdan ”huolto” ohjeiden 
mukaisesti.  

HUOLTO 

Varmista ennen huoltoa, että laite ei ole kytkettynä huollon aikana tai säiliön täytön aikana. 

Puhdista laite 2-3 viikon käytön jälkeen seuraavasti:  

1. Irrota laitteen johto USB-liitännästä ja poista kansi.  

2. Kaada jäljellä oleva vesi pois ilmanpoistoaukon (air outlet) vastakkaiselta puolelta.  

3. Puhdista säiliö etikkavesi-liuokseen (1/4 etikkaa ja 3/4 vettä) tai sitruunahappo-vesiliuokseen (1 tl sitruunahappoa 
kupilliseen vettä) kostutetulla puhdistusliinalla ja pyyhi säiliö sen jälkeen puhtaalla, lämpimään veteen kostutetulla 
liinalla ja kuivaa lopuksi esim. talouspaperilla. Älä käytä puhdistamiseen muita puhdistusaineita, jotka voisivat 
aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä.  

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

 
Mikäli laite kaatuu vahingossa, toimi seuraavasti: 

1. Sammuta laitteen virta ja poista kansi. 

2. Kaada jäljellä oleva vesi pois ilmanpoistoaukon (air outlet) vastakkaiselta puolelta.  

3. Ravista laitteesta varovasti ylimääräinen vesi ulos ja aseta laite ylösalaisin kuivumaan vähintään 24 tunniksi. 

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).  

• SÄILIÖÖN SAA LAITTAA KERRALLA MAKSIMISSAAN 1 ML SUOLAA. ÄLÄ YLITÄ ANNOSTUSTA. NÄIN LAITE PYSYY 
PITKÄIKÄISEMPÄNÄ. 

• Vettä ei saa mennä laitteen ilmanpoistoaukkoon (air outlet).  

• Älä täytä suolavesiliuosta säiliön MAX-merkin yli. 

• 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 kosketa mitään laitteen osia märillä käsillä.  

• Älä käytä laitetta elektronisten laitteiden välittömässä läheisyydessä. 

• Kun laite ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa ja omassa pakkauksessaan.

http://www.tuisa.fi

