
PIKAOPAS 

Kartoita ilmanpuhdis men käy ökohteen:
 Sisäilman lämpö la, puhdistus toimii + 5 – + 28 asteen lämpö lassa. Laite ei käynnisty jos se on 

kylmä.
 Määritä lan koko ja hajunvoimakkuus sekä lassa olevat kalusteet, ks. alla oleva taulukko.
 Varmista, e ä puhdiste avassa lassa ei ole puhdistuksen aikana ihmisiä eikä eläimiä. 

Voimakkaassa puhdistuksessa myös huonekasvit on syytä poistaa lasta.

Ilmanpuhdis men käy ö ja turvallisuus
 Päätä puhdistuksen käy öaika.
 Käytä ajas nta, se helpo aa käy ö- ja turva-ajan hallintaa.
 Tarkista, e ä ilmanpuhdis n toimii, valot (2 lamppua palaa ri län takana, älä jää katsomaan niitä).
 Tarkista, e ä puhallin lähtee toimimaan (lai eesta kuuluu pieni hurina).
 Ajasta kelloajas n vastaamaan käy ö ja turva-aikaa, tällöin et tarvitse käydä puhdistuksen aikana 

lassa.
 Sijoita laite lassa mahdollisimman korkealle (puhdistava plasma on normaali ilmaa painavampaa).
 Isossa lassa tuule mella voi tehostaa ilman kiertoa.

Noudata aina käy öohje a ja turvamääräyksiä

SUUNTAA ANTAVA PUHDISTUSAJAN JA VAROAJA MÄÄRITTÄMINEN

Käy ökohde esim. 25 m2 Käy öaika Varoaika 
minuu a minuu a

Huoneilman raikastaminen                                    10 – 30                 30             
Kevyet hajut                                                               20 – 60                 30 – 40  
Tupakansavun haju                                                  60 – 120              40 – 60  
Sikarinsavun haju                                                     60 – 180              40 – 60  
Maalaus- ja liimaustyön haju                                 60 – 240              60 – 120  
Tunkkainen huone/varasto/kellari                     60 – 240              60 – 120   

Määritä käy öaika käy öympäristön ja saastetason mukaan.
Tilassa olevat pehmusteet ja toppaukset useimmiten tarvitsevat
 2 – 3 uusintakäsi elyä. Käsi ely tehoaa vain ilmaan ja pintaan, pehmusteen sisällä oleva haju nousee 
tämän jälkeen pintaan.
Puhdistusten väliaikaa suositellaan pide ävän ainakin vuorokausi.

VAROITUKSET
Noudata aina käy öohjee a ja sen turvamääräyksiä.
Noudata aina sähkölai eista anne uja turvamääräyksiä.
Älä anna lasten käy ää laite a.
Säilytä laite kuivassa paikassa ja lasten ulo uma omissa.
Viallista laite a tai sen johtoa ei saa käy ää.

HULTO JA VARAOSAT
Varaosat, huolto ja tekninen tuki
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