
 

PhoneSoap 3.0 puhelimien ja muiden 
pienten esineiden tehokkaaseen ja 
turvalliseen desinfiointiin 
 

Puhelimesi koskettaa samaa kuin kätesi 
Älypuhelimien jatkuva käyttö on tehnyt niistä yhden suurimmista 
mukana kantamistamme bakteeripesäkkeistä. 

Puhelimien puhdistaminen on hankalaa ja niiden pinnoilta löytyykin 
usein enemmän haitallisia mikrobeja kuin yleisen vessan 
ovenkahvasta. 

Desinfiointiteho perustuu UV-säteisiin 
PhoneSoap tuhoaa puhelimen pinnalta bakteerit, virukset ja muut 
mikrobit muutamassa minuutissa ja halutessasi lataa sen samalla. 

Tehokkain tapa desinfioida puhelin vahingoittamatta sitä! 

Ei kuumenna eikä kastele puhelinta eikä desinfiointi vaadi kemikaaleja. 

Lataa puhelin samalla 
Sopii kaikille älypuhelinmalleille. Puhelimen voi ladata samalla, kun kytkee puhelimen oman latausjohdon toisen pään puhelimeen ja 
toisen pään PhoneSoapiin. 

Ei vaimenna puhelimen ääniä 
Puhelimen hälytykset ja herätykset kuuluvat, vaikka puhelin olisi PhoneSoapin sisällä. Voit siis pitää puhelinta PhoneSoapissa yön yli, 
vaikka puhelimesi olisi herätyskellosi! 

Puhdista mitä vain! 
Laitetta voi käyttää myös muiden tavaroiden desinfiointiin, olettaen että ne mahtuvat laitteen sisälle. 

Desinfioi muun muassa luottokortit, kellot, kolikot, avaimet, tutit. 

 

Laitteesta on myös PhoneSoap XL versio tableteille ja isommille esineille.  

 

Tekniset tiedot 

Sisämitat (desinfiointialue) millimetreinä: 

173 P X 95 L X 20 K 

Ulkomitat millimetreinä: 

216 P x 127 L X 44,8 K 

UV-valot: 

2X 254nm UV-C lamput 

Pakkaukseen sisältyy: 

PhoneSoap 3.0 -laite, muuntaja, USB-johto 

 

 

 

Valmistaja / Producent: 

PhoneSoap Europe/ IDCP B.V. 

Manuscriptstraat 12-14 | 1321 NN Almere 

The Netherlands | +31 20-6186322  

info@phonesoap.eu 



 

 

 

PhoneSoap 3.0. käyttöohje 

 

Pakkauksen sisältö  

PhoneSoap-laite, muuntaja, USB-johto 

Vaihe 1 

Kytke muuntaja  ja USB-johto toisiinsa. 

Vaihe 2 

Laita muuntajan pistoke pistorasiaan kiinni. 

Vaihe 3 

Kytke USB-johdon toinen pää PhoneSoapiin. Laite on valmis käytettäväksi! 

Vaihe 4 

Puhelinta voi ladata samalla kytkemällä puhelimen laturi kiinni PhoneSoapissa olevaan USB-porttiin, joka sijaitsee laitteen oman 
johdon portin vieressä. Puhelimen johto ei kuulu pakettiin. 

Vaihe 5 

Pujota puhelimen latausjohdon toinen pää PhoneSoapin takaosan aukon läpi. (Vanhemmissa iPhone-malleissa pujota johto 
sisäpuolelta ulos.) 

Vaihe 6 

Avaa PhoneSoapin kansi ja kytke puhelimen latausjohto puhelimeen. Lukitse puhelin ja sulje kansi. Puhelin desinfioituu samalla kun se 
latautuu. Desinfioinnin voi keskeyttää milloin tahansa avaamalla laitteen kannen.  

Vaihe 7 

Desinfiointi alkaa automaattisesti, kun kansi sulkeutuu. Kannen päällä olevassa salamassa palaa sininen valo niin kauan kuin uv-valot 
desinfioivat puhelinta. Valo sammuu viiden minuutin kuluttua, kun desinfiointi on valmis. Puhelin on nyt puhdistettu! 

Huom. UV-valolamput syttyvät automaattisesti aina, kun laitteen kansi on kiinni ja laite on kytketty pistorasiaan. 

 

Asiakaspalvelu ja jakelu: 
Ota yhteyttä laitteen myyjään tai maahantuojaan, mikäli tulee kysymyksiä tai ongelmia. 

Ensisijaisesti löydät ohjeita maahantuoja kotisivuilta.  

 

Maahantuoja:  Terveystekniikka Valko Oy 

 Rauhalantie 70 

 07900 Loviisa 

 045 6099000 

 www.terveystekniikka.fi 

http://www.terveystekniikka.fi/


 

 

 

 

PhoneSoap 3.0. BRUKSANVISNING 

 

Förpackningens innehåll 

PhoneSoap-apparat, transformator, USB-kabel 

Steg 1 

Anslut transformatoren och USB-kabeln med varandra. 

Steg 2 

Anslut transformatoren till ett eluttag. 

Steg 3 

Anslut USB-kabelns andra ända till PhoneSoap-apparaten. Apparaten är nu klar för användning! 

Steg 4 

Man kan ladda telefonen på samma gång med att ansluta telefonens laddare till PhoneSoap-apparatens USB-port, som är bredvid 
porten för apparatens egen kabel. Telefonens kabel hörs inte till paketet. 

Steg 5 

Trä den andra ändan av telefonens laddningskabel genom luckan på PhoneSoap-apparatens bakdel. (De äldre iPhone-modellerna skall 
man trä kabeln inifrån ut). 

 

Luckan för telefonens laddningskabel.                  Telefonens  PhoneSoap-apparatens egen kabelport 

                         USB-laddarens port 

Steg 6  

Öppna PhoneSoap-apparatens lock och anslut telefonens laddningskabel till telefonen. Lås telefonen och stäng locket. Telefonen 
desinficeras samtidigt som den laddas. Man kan avbryta desinficeringen när som helst med att öppna apparatens lock. 

Steg 7 

Desinficeringen börjar automatiskt då locket stängs. På apparatens lock finns en blixt som lyser blått ljus så länge som uv-ljusen 
desinficerar telefonen. Ljuset slocknar om fem minuter, då desinficeringen är färdig. Telefonen är nu desinficerad! 

Obs. UV-ljuslamporna tänds alltid automatiskt då apparatens lock är stängt och apparaten är ansluten till ett eluttag. 

 

Kundbetjäning och distribution: 

Kontakta apparatens försäljare eller importör ifall du har frågor eller problem. 

I första hand hittar du instruktioner på importörens hemsida. 

Importör:  Terveystekniikka Valko Oy 

 Varvintie 12 

 07900 Loviisa 

 045 6099000 

 www.terveystekniikka.fi 

http://www.terveystekniikka.fi/

