
HomeSoap tablettien, puhelimien ja muiden pienten esineiden tehokkaaseen ja 
turvalliseen desinfiointiin 
 

 

Puhelimesi ja tablettisi koskettaa samaa kuin 
kätesi 

Älypuhelimien ja tablettien jatkuva käyttö on tehnyt niistä 
yhden suurimmista mukana kantamistamme 
bakteeripesäkkeistä. 

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

 

Puhdista mitä vain!  

Laitetta voi käyttää myös muiden tavaroiden desinfiointiin, olettaen että ne mahtuvat laitteen sisälle. 

HomeSoap onkin suosittu myös terveydenhuollon tiloissa, joissa se nopeasti desinfioi muun muassa stetoskoopit, 
tuttipullot, pienemmät lääkintälaitteet, kulkuluvat, avaimet etc. vahingoittamatta niitä. 

 

Desinfiointiteho perustuu UV-C säteisiin 

HomeSoap tuhoaa puhelimen pinnalta bakteerit, virukset ja muut mikrobit muutamassa minuutissa. 

Tehokkain tapa desinfioida puhelin vahingoittamatta sitä! 

Ei kuumenna eikä kastele desinfioitavia esineitä eikä desinfiointi vaadi kemikaaleja. 

 

 

 

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: 

HomeSoap -laite, muuntaja, USB-johto 

 

 

 

Takuu 

HomeSoap laitteella on 1 vuoden takuu. UV lampuilla on käyttöikätakuu. 

Huomio! 

Laitteen rakennetta ei tule yrittää muuttaa. Se tuottaa sisällään UV-C säteilyä, joka on haitallista silmille ja iholle.  

Oikein käytettynä ihminen ei altistu säteille missään vaiheessa. 

Käyttöopas
Bruksanvisning



 

HomeSoap käyttöohje 

 

Pakkauksen sisältö  

HomeSoap-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 HomeSoapiin. Laite on 
valmis käytettäväksi! 

Vaihe 4 

Voit ladata puhelimesi tai tabletin desinfioinnin ajan kytkemällä laite HomeSoapin USB porttiin. Latausjohto ei 
kuulu pakettiin. 

Vaihe 5 

Desinfiointi alkaa automaattisesti, kun kansi sulkeutuu. Kannen päällä olevassa salamassa palaa sininen valo niin 
kauan kuin uv-valot desinfioivat puhelinta. Valo sammuu n. kymmenen minuutin kuluttua, kun desinfiointi on 
valmis. Voit myös keskeyttää desinfioinnin aikaisemmin painamalla käynnistysnappia. 

Laitetta on myös mahdollista käyttää manuaalisesti, jolloin desinfiointi aloitetaan ja päätetään painamalla 
käynnistysnappia. Ohjelmaa vaihdetaan painamalla laitteen päällä olevaa virtanappia 3 sekunnin ajan.   

Desinfioitu laite on heti valmis käyttöön. 

 

HUOMIO! 

Laitteen rakennetta ei tule yrittää muuttaa. Se tuottaa sisällään UV-C säteilyä, joka on haitallista silmille ja iholle.  

Oikein käytettynä ihminen ei altistu säteille missään vaiheessa. 

 

Asiakaspalvelu ja jakelu: 

Ota yhteyttä laitteen myyjään tai maahantuojaan, mikäli tulee kysymyksiä tai ongelmia. 

Ensisijaisesti löydät ohjeita maahantuoja kotisivuilta.  

 

Maahantuoja:  

 Terveystekniikka Valko Oy    

 Varvintie 12 

 07900 Loviisa 

 045 6099000 

 www.terveystekniikka.fi 

 

 

 

 

 

 

 

EU edustaja:   

PhoneSoap Europe/ IDCP B.V. 

Manuscriptstraat 12-14 | 1321 NN Almere 

The Netherlands 

+31 20-6186322  

info@phonesoap.eu 

 

 Valmistaja:   

PhoneSoap LCC 

1837 S East Bay Blvd suite 201 

Provo, UT 84606, USA 

(866) 432-0525 

cs@phonesoap.com 

 

 

 

HomeSoap Bruksanvisning 

 

Förpackningens innehåll  

HomeSoap-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 HomeSoap-
apparaten. Apparaten är nu klar för användning! 

Steg 4 

Man kan ladda telefonen eller tabletten på samma gång med att ansluta telefonens laddare till HomeSoap-
apparatens USB-port. Telefonens/tablettens kabel hörs inte till paketet. 

Steg 5 

Desinficeringen börjar automatiskt då locket stängs. På apparatens lock finns en blixt som lyser blått ljus så länge 
som uv-ljusen desinficerar. Ljuset slocknar om tio minuter, då desinficeringen är färdig. Du kan också sluta 
desinficeringen med att trycka på knappen.  

Du kan operera apparaten manuellt med att trycka på knappen för att börja och sluta programmet.  

Programmet byts med att trycka på knappen på apparaten för 3 sekunder. 

 

OBS! 

Enheten producerar UV-ljus inuti, vilket kan skada hud eller ögon. Försök inte att förändra apparatens konstruktion. 
I normal användning hamnar inte människan i kontakt med strålningen.  

 

 

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 

 

 

EU representant:   

PhoneSoap Europe/ IDCP B.V. 

Manuscriptstraat 12-14 | 1321 NN Almere 

The Netherlands  

+31 20-6186322  

info@phonesoap.eu 

 

 
Producent:   

PhoneSoap LCC 

1837 S East Bay Blvd suite 201 

Provo, UT 84606, USA 

(866) 432-0525 

cs@phonesoap.com 

 


