Használati útmutató

Használati útmutató
Saltair UV Home sóterápiás készülékhez

Megfelelőségi nyilatkozat:
Az eszközt az ISO 9001 szabvány szerint tanúsított menedzsment rendszer szerint gyártották és
ellenőrizték, és a megállapított specifikáció minden szempontjának megfelel. Az eszköz megfelel a
Tanács orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) I. osztályba tartozó
eszközökre vonatkozó alapvető előírásainak és rendelkezéseinek.

Gyártó: Halosense Inc
Cím: 48 Knights Bridge Rd, London, ON, N6K 3R4, Kanada
Műszaki támogatás: Halosense Inc. Tel: +1-519-641-7258

www.SalineTherapy.com

Saltair UV Home – sóterápiás készülék

Használati útmutató
Gratulálunk a SaltAir UV Home – sóterápiás készülék megvásárlásához!

A Saltair UV Homei készüléket otthoni használatra tervezték. Ultrahangos részecske
porlasztója ultrahangos rezgés segítségével a sóoldatot 1-5 mikron méretű sórészecskékké
alakítja át. Ezek a részecskék képesek mélyen behatolni a tüdőbe, a tüdőhólyagokba, és
segítik a váladék eltávolítását, a baktériumok, a vírusok és a gombák elleni védekezést, a
gyulladás csökkentését, a véráram oxigénellátásának javítását és a légutak nedvesítését.
A sóterápiát sikeresen alkalmazzák krónikus és akut légúti betegségek kezelésében és
megelőzésében. Segít csökkenteni a gyulladást, oldani az elzáródásokat, tisztítani a
légzőrendszert és javítja a légzést. Emellett megelőzi a légúti betegségek kialakulását, véd
a nátha és az influenza ellen azáltal, hogy fenntartja a teljes légzőrendszer általános
higiéniáját.
A Saltair UV Home gondoskodik a sós levegőről és a negatív ionokról, melyek nem csak a
légzési rendszert érintő állapotokat javítja, de jótékonyan hat a munkavégzés
hatékonyságára és az összpontosításra is.
A SaltAirUV Home sóterápiás készülék hálózati adapterrel, használati útmutatóval,
keverőpohárral és mintegy három hónap folyamatos használatra elegendő természetes
kősóval kerül szállításra.
Ez az eszköz könnyen használható. Csak csatlakoztassa a hálózathoz, töltse fel a tartályt,
és éjszaka használja. A készüléket az ágya közelében, a testével egy magasságban az
éjjeliszekrényen helyezze el és élvezze a természetes só csodálatos hatását.
A SaltAir UV készülék nagyon csendes és nem zavarja az alvását. A legjobb eredmény
elérése érdekében rendszeres, tartós alkalmazást javaslunk.
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Használat
1. Helyezze a készüléket egy vízszintes, stabil és száraz felületre,
ahol azt használni fogja (éjjeliszekrény) és emelje le a felső
burkolatot. 1. ábra (FIG1)
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az eszköz alján lévő aljzathoz. 2.
ábra (FIG2)

3. Használja a mellékelt mérőpoharat, és töltsön 3 pohárnyi vizet a
víztartályba (legfeljebb 300 ml) 3. ábra (FIG3)
4. Ezután oldjon fel ½ teáskanál kősót (NE TÖBBET!) a 4. mérőpohárnyi
vízben. Öntse ezt a sóoldatot a víztartályba, amely így megtelik. A
vízszint ne haladja meg a Max szintet.
Normális, ha a só oldódása után szennyeződést lát a tartály fenekén.
A kősó természetes és finomítatlan. Nem jelent veszélyt Önre!
SOHA ne töltsön vizet már bekapcsolt készülékbe!
Ha a csapvíz kemény vagy klórt tartalmaz, akkor használjon lágyított
vagy palackozott vizet. 4. ábra (FIG4)
5. Általában elegendő az ½ teáskanál kősó feloldása. Erős panaszok
esetén növelhető némiképp a só mennyisége, de a teljes tartályra
vonatkozóan se haladja meg az egy kávéskanálnyi mennyiséget.
Gyógyhatás szempontjából nem szükséges több só, hanem inkább a
sós levegőn töltött időt növelje!
6. Törölje szárazra a víztartályt papírtörlővel. Helyezze a vízborítót (fánk
alakú műanyag) a víz felszínére és zárja be az egységet a felső
fedéllel. 5. ábra (FIG5)
7. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali aljzatba. 6. ábra (FIG6)
8. Nyomja meg az ON/OFF (BE / KI) gombot.
A bekapcsolt állapotot jelző LED világít, és az eszköz elkezdi működni.
A mikroszkopikus só részecskék a felső nyíláson keresztül jutnak ki az
eszközből.
Legfeljebb enyhe pára látható, és ez normális! Csak kismértékű levegő
áramlik ki a készülékből. 7. ábra (FIG7)
9. TIMER (Időzítő) – a gomb ismételt megnyomásával beállíthatja az egységet 3óra, 6óra, 9óra,
ON (BE), OFF(KI) állásba 8. ábra (FIG8)
10. LIGHT (fény) - két UV fényintenzitást állíthat be a baktériumok vagy a penész elleni
vízkezeléshez; Ez éjszaka is használható üzemelés közben vagy napközben, amikor az egység
KI van kapcsolva. 9. ábra (FIG9)
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Ha hosszabb ideig használaton kívül van az eszköz, öntse ki a vizet és tegye az eszközt száraz
helyre.
A készülék automatikusan leáll, ha a tartályban nincs több sóoldat. A víztartály körülbelül 5-9
éjszaka alatt fogy ki. A használat folytatásához töltse fel a tartályt ismét sóoldattal.
Ha készüléket feltöltötte, akkor már ne döntse meg vagy mozgassa az egységet, és ne távolítsa el
a felső burkolatot.
Ha a víztartályban nincs víz, akkor az ON / OFF megnyomásakor a készülék sípolással emlékezteti
Önt a víz hozzáadás szükségességére.
A készülék víz nélkül nem működik.
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Készülék részletek
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Karbantartás és Tisztítás
2-3 használatot követően az alábbiak szerint tisztítsa meg az eszközt:

1. Válassza le a készüléket a hálózatról és távolítsa el a burkolatot.
2. A megmaradt vizet a "DRAIN SIDE", azaz a tartály leeresztő oldalán öntse ki.
3. Egy pohár langyos vízben feloldott citromsavval és egy puha ronggyal tisztítsa meg az
eszközt, és papírtörlővel törölje szárazra (vízkőmentesítés).
4. Finoman tisztítsa meg az ultrahang cellát (apró kerek mélyedés a víztartály alján) puha
ruhával.
5. Soha ne használjon más savakat, enzimeket vagy mosószereket, mert mérgező gáz
keletkezhet, vagy hibás működés léphet fel.
6. A víztartályon belül van egy belső fedél is, amelyet tisztításhoz is le lehet venni. Keresse
meg a markolatot, és húzza ki a belső burkolatot.
A tisztítás után először helyezze be a légkiömlő nyílást, majd nyomja meg a markolat
oldalán, amíg meg nem hallja a kattanást.
7. Tároláshoz az eszközt alaposan tisztítsa meg, az utasítások szerint. Ha megszáradt, tegye
vissza eredeti csomagolásába és hűvös, száraz helyen tárolja.
NAGYON FONTOS:
Az ultrahang cella tisztításához csak puha ruhát használjon. Soha ne érintse meg éles vagy
kemény tárggyal.
SOHA ne merítse a készülék alapot vízbe, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz belsejébe a
LEVEGŐ vagy az egyéb nyílásokon sem.
Feltöltés után már NE mozgassa az eszközt egyik helyről a másikra. Mindig vegye le a fedelet és
ürítse ki a víztartályt, mielőtt áthelyezné egy másik helyre.

Szállítási és tárolási körülmények: -20℃ - 55℃, páratartalom ≥95%, nyomás 70-106 kPa.
Üzemelési körülmények: 5- 40℃, páratartalom 30-80%, nyomás 80kPa - 106kPa.

Műszaki adatok
Bemeneti feszültség: 24V
Teljesítmény: 13W
Víztartály kapacitása: 500ml
Zajszint: <35dB
Adapter: Input 100-240V~ 50/60Hz, 300mA Output 24V, 500mA
Adapter model NO.SAA-240005WS-US or SAA-240005WS-EU
Vízállóság: IPX0
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Óvintézkedések
Kérjük, hogy az alábbiakat olvassa el és tartsa be:
•

A készüléket mindig stabil, vízszintes és sima felületen tartsa. Ne tegyen alá párnát, terítőt,
mert ez elzárja az alul levő szellőzőnyílásokat, a készülék túlmelegszik és tönkremegy.

•

Soha ne töltsön vizet a "MAX" jelzés fölé.

•

Ne adjon a vízhez több sót, mint amennyit javasoltunk.

•

•

Természetes és adalékmentes kősót használjon, például Parajdi vagy Himalájai
kősó.
A Melange só magnéziummal dúsított, mely különösen kedvező légúti
betegségekben.

•

Ne használjon tengeri sót, jódot vagy másmilyen adalékot tartalmazó sót!

•

Ha a tartály üres, ne kapcsolja be az eszközt.

•

•

•

A karbantartási utasítások szerint eljárva, rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy
megelőzze a meghibásodását.
Karbantartás előtt mindig válassza le a tápellátásról.
Használatot követően a megmaradt vizet a "DRAIN SIDE", azaz a tartály leeresztő oldalán
öntse ki, és egy tiszta, száraz ruhával törölje szárazra az eszközt.

•

Tartsa távol közvetlen napfénytől, hőforrástól és légkondicionálótól.

•

Ne döntse meg az eszközt, mert a víz bekerülhet az aljába és meghibásodást okozhat.

•

•

Egyszerre ne használja 10 óránál hosszabb ideig. Újraindítás előtt várjon 60 percet, hogy
elkerülje az ultrahangos cella károsodását.
Csak csapvizet és palackozott vizet használjon, ne használjon ásványvizet, szénsavas vizet,
Salvus vizet vagy gyógyvizet, mert a készülék károsodásához vezethet.

•

Használat közben ne mozgassa az eszközt.

•

Nedves kézzel soha ne érintse a termék egyetlen részét sem.

•

Gyermekektől és kisállatoktól tartsa távol.

•

•

A kábel ne keresztezzen haladási útvonalakat és soha ne alkalmazzon erős húzó hatást
egyetlen pontján sem.
Ha égett szagot érez, azonnal válassza le a hálózatról.
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Hibaelhárítás
Ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat:
Hibajelenség
Nem kapcsol be –
korán kikapcsol

Lehetséges ok
• Van elég víz a tartályban?
• A tápkábel csatlakoztatása
megfelelő?
•
•
•

•

Nincs pára, vagy
abnormális a pára

•

•

Az eszközből szivárog
a víz

•
•

Nincs elég víz?
Túl sok a víz?
Beszennyeződött az
ultrahangos cella?
A burkolat és a belső
burkolat felhelyezése nem
megfelelő?
Az eszköz alján lévő levegő
beszívó nyílás valamiért
eltömődött?

A burkolat és a belső
burkolat felhelyezése nem
megfelelő?
Felborult az eszköz?
Alacsony a hőmérséklet
vagy magas a páratartalom?

Megoldási javaslat
• Töltsön vizet a tartályba
• Válassza le, ellenőrizze a kábeleket,
majd csatlakoztassa ismét
körültekintően.
• Töltsön megfelelő mennyiségű vizet.
• A víztartályt sose töltse a MAX vonal
fölé.
• Kérjük, ellenőrizze a karbantartási
utasításokat az ultrahangos cella
megfelelő tisztításához.
• Vegye le, majd helyezze vissza
megfelelően, hogy a pára képződése
akadálytalan legyen.
• Tisztítsa meg vagy szabadítsa fel a
beszívó nyílást.
• A korlátozott légáram hatással van a
páraképzésre.
• Vegye le, majd helyezze vissza
megfelelően, hogy a pára képződése
akadálytalan legyen.
• Kövesse a véletlen kiömlésre vonatkozó
utasításokat.
• Ilyen körülmények között a pára
gyorsan lecsapódik vízcseppek
formájában.

Forgalmazza:

Scart Kft. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.
Tel.: +36 53 570014 • iroda@medimarket.hu • www.medimarket.hu
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