TÄRKEÄ TURVALLISUUSOHJE
LUE OHJEET KOKONAAN
SÄÄSTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

iClean mini
™

TÄYTTÖ

VALMISTELU

SANITOINTI

 Tappaa mikrobeja ainoastaan
kovilla, huokoisettomilla pinnoilla.
 Puhdista pinta iClean minillä.
 Paina käyttönappia ja suihkuta pinnalle
otsonoitu vesi.
 Puhdista pinta kuivaksi siivouspyyhkeellä.

TÄRKEÄÄ:

Tutustu uuteen
iClean mini
-laitteeseesi.

Merkkivalo

iClean mini -paketti
sisältää:

Käyttökytkin

HOITO

iClean mini

iClean -laitteen

iClean mini

Suihkusuutin

Latausjohdon
Käyttöohjeet
Pakkauksen

Latauspistoke
Vesiputki
Vesimäärän
ikkuna
Vesisäiliö

LATAUS
PUNAINEN
1H

Laturi

LATAUS KESTÄÄ
1 TUNNIN

 Latauspistoke sijaitsee iClean mini
-laitteen takapuolella.

 Kytke latausjohto laitteeseen.
 Työnnä latauslaite 240 V pistorasiaan (AC

100-240V/50-60Hz 0.3A).
 Punainen hitaasti vilkkuva merkkivalo
ilmoittaa latauksesta.
 Lataus on valmis, kun sininen valo
vilkkuu.
 Irrota latauslaite pistorasiasta ja iClean ministä.

HUOMIO: Jos iClean mini ei toimi
käyttönappia painaessa, pitää laite ladata.
iClean mini ei toimi latauksen aikana.

 Käännä pohjan vesisäiliö vastapäivään ja
irrota se iClean ministä
 Täytä säiliö AINOASTAAN kylmällä
hanavedellä.
 Asenna säiliö iClean miniin kääntämällä
myötäpäivään. Kiristä.
 Käytä VAIN hanavettä.
 ÄLÄ lisää kemikaaleja tai saippuaa.
 ÄLÄ upota laitetta veden alle.

LATAAMINEN
 Akkua ei tarvitse tyhjentää täysin
ennen lataamista.I

 Käytä VAIN iClean minin omaa
latauslaitetta.

HUOLTO

Noudata näitä hoito-ohjeita ylläpitääksesi
laitteen käyttökuntoisena.

 Tyhjennä vesisäiliö aina päivän

KÄYTTÖ
MERKKIVALOT
 Kun käyttönappia painetaan, sininen valo
palaa jatkuvasti, ja iClean mini tuottaa
otsonoitua vettä.
 Jatkuvasti palava punainen valo ilmoittaa
tyhjästä vesisäiliöstä

PUHDISTUS

 Paina iClean minin etupuolen
käyttönappia ja kostuta puhdistettava
pinta.
 Pyyhi pinta kuivaksi puuvilla-,
mikrokuitu- tai paperipyyhkeellä.

HUOMIO: Pintaa ei tarvitse pyyhkiä täysin
kuivaksi. Jäämävesi haihtuu jättämättä
pyyhintäjälkeä.

päätteeksi.
 Paina käyttönappia tyhjällä säiliöllä
5 sekuntia tyhjentääksesi ylimääräisen
veden.
 Kun iClean mini on ollut käyttämättä yli 5
päivää: täytä vesisäiliö täyteen, paina
käyttönappia ja suihkuta, kunnes säiliö on
tyhjä. Täytä säiliö ja iClean mini on jälleen
valmis käyttöä varten.
 Käytä vain valmistajan myymiä tai
suosittelemia lisävarusteita ja varaosia.

 iClean mini EI ole tiskikoneen kestävä.
 iClean mini ei ole lelu. Älä anna lasten
käyttää laitetta ilman valvontaa.

VARASTOINTI
 Tyhjennä vesi säiliöstä.
 Säilytä pystyasennossa kuivassa ja

huoneenlämmössä.
 Älä laita laitetta tai akkua roskiin.
Kierrätä oikein. Kysymyksissä ota
yhteys Tersanon edustajaan.
Laite voi erota hieman tämän käyttö- ja
hoito-ohjeen kuvista.

TUOTEKUVAUS
iClean mini

Otsonoitu vesi

Väri

Tumman sininen

Malli

LQFC200

Veden laatu

Puhdas hanavesi

Akku

7.4V Li-ion

Veden lämpötila

4-40°C

Latauslaite

9V DC (100-240V AC 50-60Hz)

Nettopaino

300g

Mitat

85 x 63 x 230mm

Säiliön tilavuus

150ml

Latausaika

1 tunti

Veden O³ -pitoisuus

enintään 1.7 ppm

VAROITUS

 Ennen ensimmäistä käyttökertaa: lataa
laitetta 4 tuntia ja sitten suihkuta vähintään
säiliöllinen vettä laitteen aktivoimiseksi ja
normaalin veden O³ -pitoisuuden
saavuttamiseksi.
 Älä suihkuta suoraan silmiin.
 Vältä laitteen kastelua vedellä.

YHTEYDENOTOT
Ota yhteyttä Tersanon edustajaan
Aktiivivesi Suomi
p. 010 219 6699
www.aktiivivesi.fi

