Aerte AD sisäilmandesinfiointilaite
Käyttöohje
Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen pääkäyttäjälle, joka on vastuussa
laitteen ylläpidosta.

Laitteeseen kuuluu
Laite, virtajohto muuntajalla ja seinäasennusteline (vain seinämalli).

Painikkeet
Laitteessa on kolme painiketta, joista vain ylimmäistä on/off painiketta
tarvitaan tavanomaisessa käytössä.

Laitteen valojen värit tarkoittavat:
1. tasainen sininen - laite on toiminnassa
2. tasainen lila - laite kalibroi itseään heti käynnistyksen jälkeen
3. vilkkuva sininen - patruuna tulisi vaihtaa
vihreä - laite on kytketty virtalähteeseen, mutta patruuna ei ole käytössä
4. punainen - laite ei saa sähköä

Nestepatruunat
-

Nestepatruunat ovat joko valmiiksi täytettyjä tai sitten niiden mukana on erillinen nesteputkilo tyhjän
patruunan täyttöä varten. Neste täytetään aina uuteen puhtaaseen säiliöön.
Nestepatruunat vaihdetaan kahden kuukauden välein.

-

Laitteen sijoittaminen huonetilaan
AD laite sijoitetaan seinälle 160 – 220 cm korkeuteen. Laitteen optimaalinen
sijoituspaikkaa on huoneen suoralla seinällä, missä laitteen toimintasäde on
vapaa.
Paikan valinnassa huomioitava
vähintään 50 cm sähkölaitteesta
ei suoraan ikkunan eteen
ei heti kaapiston viereen, ettei jää kuollutta kulmaa
Laitteiden asennukseen ja sijoitteluun voi kysyä tarkempia neuvoja
maahantuojalta.

sähkölaite

AD

Laitteen käyttöönotto
1. Kiinnitä laitteen virtajohto ja aseta laite paikoilleen. Seinälaite on syytä jo tässä
vaiheessa laittaa seinätelineeseen kiinni. => laitteessa palaa vihreä valo
2. Irrota laitteesta nestepatruunan kotelo.
3. Aseta täytetty nestepatruuna patruunan laitekoteloon ja työnnä patruuna
koteloineen laitteeseen.
4. Paina ylintä painiketta laitteen käynnistämiseksi.
5. Laitteen valon väri muuttuu tasaisen lilaksi ja muutamien minuuttien kuluttua
tasaisen siniseksi.
HUOMIO! Varmista nestepatruunaa asettaessa, että patruunan sirukortti kohdistuu
laitteessa sijaitsevaan vastakappaleeseensa, muuten laite ei lähde käyntiin.

Nestepatruunan vaihtaminen
1.
2.
3.
4.
5.

Paina ylimmästä painikkeesta laite pois käytöstä.
Ota nestepatruuna ulos.
Paina kertaalleen ylintä painiketta nollataksesi aikalaskuri.
Laita uusi patruuna sisään. (ks. patruunan avaamisen ohje yläpuolella)
Paina ylintä painiketta laitteen käynnistämiseksi.

HUOM! Nestepatruuna sisältää pieniä määriä vetyperoksidia eli nestepatruunan käsittelyssä on
noudatettava erityistä huolellisuutta. Herkille henkilöille suositellaan hanskoja patruunan vaihtamiseen.
VÄLTÄ NESTETTÄ JOUTUMASTA SILMIIN!
HUOM! Nestepatruuna tulee aina poistaa laitteesta siirron tai varastoinnin ajaksi. Patruunasta saattaa
siirrettäessä valua nestettä laitteeseen ja näin rikkoa laitteen.
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