
NORDPURE PLASMAPUHDISTIN

KÄYTTÖOHJEET

Käy ökohteet
Laite on suunniteltu amma käy öön puhdistamaan ja raikastamaan pieniä alueita nopeas  ja tehokkaas .
Laite a voidaan myös käy ää jatkuvas  joko isojen alueiden puhdistamiseen tai erikoispuhdistukseen
Tuote eliminoi tehokkaas  mikrobeja pinnoilta ja ilmasta sekä neutraloi vaarallisia kaasuja ja 
kemikaalihöyryjä sekä vähentää huoma avas  epämielly äviä hajuja. Esim. tupakasta, eläimistä, roskista, 
rasvasta ja öljystä tulevat hajut.
Laite on suunniteltu käyte äväksi vain sisä loissa.

Turvallisuusohjeet
 Varoitus! Noudata aina yleisiä elektronisten lai eiden käytössä huomioitavia turvallisuusohjeita.
 Lue tämä käy öopas huolellises  ennen kuin otat lai een käy öön.
 Lai een käy ötarkoitus ja – tapa on kerro u tässä oppaassa. Lisälai eiden lii äminen tai lai een 

lii äminen muihin lai eisiin muuten kuin tässä oppaassa kerrotulla tavalla voi aiheu aa 
vaara lanteen käy äjälle

 Älä anna laite a lasten käy öön.
 Säilytä tämä käy öopas muita mahdollisia käy äjiä varten.

Lai een käy ö
 ALÄ KÄYTÄ tätä laite a ympäristössä jossa on räjähdys- tai tulipalovaara (esim. tulenarkaa kaasua 

ja helpos  sy yviä aineita).
 ÄLÄ kastele, kasta tai upota laite a veteen.
 Ota kiinni pistokkeesta kun irrotat johdon virtalähteestä. Älä vahingoita virtajohtoa terävillä 

esineillä, kuumuudella tai syövy ävillä kemikaaleilla (esim. öljy)
 ÄLÄ purista virtajohtoa ovien, ikkunoiden tai muiden karmien väliin.
 ÄLÄ ohjaa tuule men ilmavirtaa suoraan kasvoihin tai silmiin.

Käytön jälkeen
 Kun laite ei ole käytössä, varastoi laite kuivassa paikassa ja lasten ulo uma omissa.

Tarkastukset ja korjaukset
 Tarkasta ja vaihda ennen käy öä mahdollises  vaurioituneet ja rikkoutuneet osat (kytkimet, 

tuule n, virtajohto, lamput). Puhdista tarvi aessa tukkeutunut  / likainen tuule men suoda n.
Likainen suoda n heikentää lai een tehoa.

 ÄLÄ käytä laite a jos jokin sen osa on rikkoutunut tai viallinen koska se voi vaiku aa lai een 
tehoon ja turvallisuuteen.

 Korjaa vai vaihda rikkoutuneet osat valtuutetulla Nordpure-jälleenmyyjällä tai huolto pisteessä.
 Tarkasta säännöllises  virtajohto ja vaihda se he  jos huomaat vaurioita tai kulumisjälkiä.
 ÄLÄ yritä vaihtaa tai poistaa lai een mitään muuta osaa kuin tässä käy öoppaassa on maini u.

Sähköturvallisuus
Tämä laite on suunniteltu toimimaan vaihtovirralla 220-240V AC 50/60Hz. Laite vaa i maadoitetun 
pistorasian käy öä. VAROITUS! Käytä vain yllämaini uja virtalähteitä. Tarkista virtalähteen vol määrät
ennen kuin kytket lai een.



Otsoniturvallisuus
Laite tuo aa puhdistavaa plasmaa, jossa otsoni on yksi elemen . Puhdistuksen tai sen jälkeisenä 
varoaikana lassa ei saa olla ihmiset, eläimet eikä huonekasvit.
Tuule amisen avulla varoaikaa voidaan lyhentää.
VAROITUS
Kun laite a käytetään lassa, jossa on ihmisiä tai eläimiä, on lan ja lai een sijoi amisen 
määri elyssä noudate ava erityistä varovaisuu a. 
Tällöin THL:n mukaan otsonipitoisuuden tulee olla < 0,05 ppm / 8 tunnin oleskelu.

UV-valoturvallisuus
Tässä lai eessa on sisällä ultra-viole lamppuja (UV). ÄLÄ KATSO suoraan lai een sisään tai 
lai eesta heijastuvaa UV-valoa. ÄLÄ käytä laite a jos kansi on auki tai laite on pure u.

Osat 
1. Runko
2. Kantokahva
3.  Etusäleikkö
4.  Tuule men suoja, suoda n ja suoda men kansi
5.  Jalat
6. Pääkytkin
7. Sulakepesä ja sulake sekä varasulake (kts sulakkeen kokoko)
8. Virtajohto

Käy ö
Virtalähteeseen yhdistäminen
 Varmista, e ä lai een virtakytkin on pois päältä
 Liitä virtajohto lai eeseen 
 Liitä pistoke maadoite uun virtalähteeseen

Lai een käy äminen
 Laita pääkytkimen keinuvipu asentoon ”I”
 Lai een sulkeminen tapahtuu lai amalla pääkytkimen keinuvipu asentoon ”O”
 Lai eeseen voidaan myös lii ää ajas n. Ota yhtey ä tarvi aessa tekniseen tukeen tarkempia 

ohjeita varten.
 Vältä toistuvaa virran kytkemistä päälle/pois sillä se lyhentää lai een käy öikää ja kulu a UV-

lamppujen tehoa.

Käy öajat
Ohessa annetut käy ötunnusluvut ovat vain ohjeellista käy öä suunniteltaessa.

SUUNTAA ANTAVA PUHDISTUSAJAN MÄÄRITTÄMINEN

Käy ökohde   
Käy öaik

a  Varoaika

esim. 25    m2 la   minuu a  
minuu

a

Huoneilman raikastaminen  30  30

Kevyet hajut 20 - 60 30 - 60

Tupakansavun haju   60 - 120  40 - 60

Sikarinsavun haju   60 - 180  40 - 60

Maalaus- ja liimaustyön hajut 60 - 240 60 - 120



Tunkkainen huone,      

varasto ja kellari   60 - 240  60 - 120

HUOM Huoneilman tarkkailu ja / tai teknisen valmennuksen saaminen on tarpeen jos laite a käytetään 
jatkuvaa puhdistusta vaa vien saasteiden eliminoimiseen tai jos laite a käytetään eri äin pienissä loissa. 
Laitemääri elyssä ja toiminnassa pitää o aa huomioon kokonaistehokkuus, asennuspaikka sekä toiminta-
aika halutun tuloksen sekä käytön turvallisuuden aikaansaamiseksi.

Vian etsintä

Jos laite ei toimi kunnolla, seuraa seuraavia ohjeita:

Ongelma    Toimenpide  

Tuule n tai lamput   Varmista, e ä virtakaapeli on

eivät toimi  kunnolla kiinnite y  

  lai eeseen ja pistoke 

  virtalähteeseen. Tarkista

  sulake ja vaihda sulake jos

  se on rikki. Tarkista, e ä

    virtajohto on ehjä ja toimii.

Lamput eivät toimi   Vaihda lamput  

mu a tuule n toimii     

Tuule n ei toimi   Ota yhteys valtuute uun

mu a lamput toimivat  Nordpure huoltoon

Muut viat    Ota yhteys valtuute uun

    Nordpure huoltoon

Huoltotoimet

Ulkopintojen puhdistus
Puhdista lai een ulkopinnat pehmeällä kankaalla ja kevyellä puhdistusaineella. Varmista, e ä laite on 
täysin kuivunut ennen käy ööno oa.
ÄLÄ KÄYTÄ liuo mia ulkopinnan puhdistukseen (alkoholia, nneriä, bentseeniä, jne.)
Varoitus!
Puhdista säännöllises  tuule men suoda n jo a tuule men ilmanvirta ei ole estynyt.

Tuule men suoda men puhdistus
Lai eessa on joko verkko- tai sienisuoda n joka voidaan irro aa puhdistusta varten

 Irrota suoda men kansi
 Poista suoda n
 Poista käsin suurimmat roskat suoda mesta
 pese suoda n vedellä ja saippualla
 laita kuiva suoda n takaisin ja varmista, e ä suoda n on ehjä ja pei ää koko tuule men aukon.

HUOM Lai een toimintaikä ja huoltoväli lyhenee jos käytät laite a ilman suoda nta.

Suoda men vaihto
Suoda n pitää vaihtaa 6-12 kuukauden välein sekä aina kun suoda n on rikkoutunut. Suoda mia saa ostaa
Nordpure- jälleenmyyjältä.



UV-lamppujen vaihto
Erikoisvalmisteiset UV-lamput on suunniteltu toimimaan ja kestämään 5000 tun a jatkuvaa käy öä. Vaihda
lamput vuoden välein, jo a laiteen käy ötehokkuus on taa u (Suosi elemme, e ä valtuute u 
jälleenmyyjä suori aa lamppujen vaihdon.)
 Irrota laite virtalähteestä
 Avaa pohjalevy (4 ruuvia PH1)
 Irrota lii met UV putkista. Poista käyte y lamppu ja asenna uusi lamppu paikalleen
 Vaihda lamput samalla kertaa.
 HUOM ÄLÄ KOSKE PALJAIN SORMIN LAMPUN PINTAAN. Lampun teho laskee koska ihon rasvat 

palavat kiinni lasipintaan.
 Varmista, e ä lamput ovat ukas  kiinnite yinä lampun pidikkeissä ennen kuin suljet pohjalevyn.

Ympäristönsuojelu
Jos päätätä hankkiutua eroon Nordpure-lai eestasi eikä silla ole käy öä sinulle, pyydämme sinua 
suojelemaan ympäristöä saastumiselta.
Valtuutetut Nordpure- jälleenmyyjät o avat vastaan käyte yjä lai eita ja hävi ävät ne luontoystävällisellä 
tavalla.
Kuten monet lamput nykyään, myös Nordpure -lamput sisältävät pienen määrän elohopeahöyryjä, joten ne 
tulee toimi aa ongelmajä een keräykseen. 
Tunnemme vastuumme ja valtuutetut Nordpure-jälleen myyjät o avat vastaan käyte yjä lamppuja jo a ne
voidaan hävi ää luontoystävällisellä tavalla.

Tuoteseloste

Koko    310 (P) x 100 (L) x 125 (K) mm

Paino    Noin 1,7 kg  

Sähkö    Syö övirta:  

 220-240V AC, 50/60 Hz

 Virrankulutus: 40W max

    2A sulake   

Lamput ja lisäosat   Lamput - 2 kpl x P/N: 0810

 Suoda n - P/N: TS-03 ©

    Suoda nsuojat - P/N: TS-03(b)
Valmistaja pidä ää itselliseen oikeuden muu aa tuoteseloste a

Tuotemerkki:  NORDPURE

Rajoite u tuotetakuu
Spitzeco Oy takaa, e ä tämä laite toimiin virhee ömäs  yhden (1) vuoden ostopäivästä lukien, jos 
laite a käytetään ja huolletaan käy öohjeen ohjeiden mukaan. UV-lampuilla on 6 kuukauden takuu. 
Takuu ei koske lai een soveltuvuu a erilaisiin loihin, ympäristöihin, saasteisiin tai käy ötarkoituksiin.
Takuu ei koske vaihto-osia, lisäosia tai vaa muksia korvata laite, jos vika on syntynyt 
luonnonkatastrofista (tulva, ukkonen tms.), vandalismista, väärinkäytöstä, kulumisesta tai 
huolima omuudesta, ellei muuta ole kirjallises  sovi u.

Spitzeco Oy ja valtuutetut jälleenmyyjät pidä ävät itsellään oikeuden kieltäytyä korjaamasta ja 
huoltamasta laite a, jota on muute u tai itse korjailtu takuuaikana.



Varaosat, huolto ja tekninen tuki

Avainkoneet p. 045-670 7309

Tämä käy öopas on lai eelle

Malli NORDPURE
Plasmapuhdis n

Valmistaja Spitzeco Oy Y-tunnus
Avainkoneet 1525320-3

email: asiakaspalvelu@avainkoneet.fi
www.avainkoneet.fi

UV-putket

Tuule men suoja ja suoda n          Ajas n (erillinen tuote)




