Käyttöohje sisäilman desinfiointilaitteeseen
Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen ns. pääkäyttäjälle, joka on vastuussa laitteen ylläpidosta. Laitteen
loppukäyttäjää varten voidaan laitteen mukana jättää Käyttöturvatiedote. Laitteiden asennukseen ja sijoitteluun on aina
syytä kysyä erikseen neuvoa maahantuojalta.

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

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

Laitteen valojen värit tarkoittavat:
-

tasainen sininen - laite on toiminnassa
tasainen lila - laite kalibroi itseään heti käynnistyksen jälkeen
vilkkuva sininen - patruuna tulisi vaihtaa
vihreä - laite on kytketty virtalähteeseen, mutta patruuna ei ole käytössä
punainen - laite ei saa sähköä

Nestepatruunat
-

Nestepatruunat toimitetaan ilmatiiviissä pusseissa. Patruunapusseja tulee säilyttää oikein päin!
Nestepatruunat vaihdetaan molempiin malleihin kahden kuukauden välein.

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. Avaa nestepatruunapussi. Tarkasta, että nestepatruuna on vahingoittumaton ja kuiva.
4. Avaa nestepatruunan päällä oleva korkki. Korkkeja on kahta eri tyyppiä. Toinen on
matala ”hattu” joka napsautetaan joko mukana tulevalla pienellä työkalulla tai esim.
saksilla pois. Toinen malli on korkea korkki, joka leikataan veitsellä tai saksilla patruunan
pintaa myöten auki.
5. Mikäli nestettä roiskuu avattaessa, kuivaa patruuna huolella ennen laitteeseen
asettamista.
6. Aseta patruuna patruunan laitekoteloon ja työnnä patruuna koteloineen laitteeseen.
7. Paina ylintä painiketta laitteen käynnistämiseksi.
8. Laitteen valon väri muuttuu tasaisen lilaksi ja muutamien minuuttien kuluttua tasaisen siniseksi.

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 sinään. (ks. patruunan avaamisen ohje yläpuolella)
Paina ylintä painiketta laitteen käynnistämiseksi.

Nestepatruunan vaihtoväli on kaksi kuukautta. Pienemmässä Klean pöytämallissa on laskuri vain 30 päivälle, joten
Kleaniin tehdään yksi vale patruunanvaihto joka toinen kerta.
HUOM! Nestepatruuna sisältää pieniä määriä vetyperoksidia eli nestepatruunan käsittelyssä on noudatettava
erityistä huolellisuutta. Herkille henkilöille suositellaan hanskoja patruunan vaihtamiseen. VÄLTÄ NESTETTÄ
JOUTUMASTA SILMIIN!
HUOM! Laitteita ei tule siirtää ellei nestepatruuna poista siirron ajaksi laitteesta. Patruunasta saattaa siirrettäessä
valua nestettä laitteeseen ja näin rikkoa laitteen.

