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Tekniset tuotetiedot

Mitat

Paino

Materiaali
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Toiminta-
aika

Vesi
kapasiteetti

Suola-
kapasiteetti

Valoteho
(lumen)LED

188*110.5*84mm
400g
(Packing except)

ABS & PC

22g
(5%-7% suolatiheys)

120h / Mg -tanko

10kpl

0.6W

LED 3V
Lataus 5V

90-100 lm

350ml

Toiminta-
lämpötila -20°C～60°C

Lataus-
virta ＜100mA

Käyttöohje*1

Salt 22g

Reuse

Kaapeli*1
(DC => USB)

LED teho

Tiivistepussi*3
(Suolapussit)

Käyttöohje

Lisää vesi.

Kolmiomerkki
= vesiraja 

Avaa vesisäiliön kansi, lisää ensin suola ja lopuksi vesi 
kolmiomerkkiin saakka. Sulje vesisäiliön kansi ja ravista
hellästi sekoittaaksesi liuoksen.

Lisää pussillinen
(22g) suolaa.

Lämpötilan ollessa alle 0°C,  lisää 2 pussia 
suolaa, jottei vesi jäädy.

HUOM.



Tyhjentääksesi vesisäilön, 
poista säiliön kansi ja 
nosta kantokahva.

Laita LED-valo päälle painamalla virapainiketta. 

Sulje vesisäiliön kansi ja
pidä ilma-aukot avoinna.

Älä kallista välttääksesi vuodon ilma-aukoista. 

Vaihda suolavesi joka 12h tai tyhjennä vesisäiliö, 
jos tuotetta ei käytetä yli viikkoon.

HUOM.

Laita täysi
suolapussi 
takaisin.

Ota suolapussi
ulos.

Hätävalmistelu: Suolapussin säilöminen Mg -tangon tilaan.

Suolapussin varastointi

USB laitteen lataaminen

Täytä suolalla (22g).

Ulkoista laitetta ladattaessa, valo sammuu ja punainen
LED-valo syttyy. Käytä lataamiseen vain oikeanlaista
USB -laturia. Lataustoimintoa voidaan käyttää 2G puhelimille
ja USB akkulatureille.

 
Punainen LED-valo
käynnistyy.



Käännä vastapäivään ja 
vedä Mg -tanko ulos.

Mg -tangon vaihto

Avaa suojakansi ja
irroita liitäntäkaapeli.

Asenna uusi Mg -tanko,
yhdistä liitäntäkaapeli ja 
sulje suojakansi.

Varmista, että Mg -tangon 
molemmat päät ovat
tiukasti kiinni vaaka-asennossa.

Vaihda uuteen Mg -tankoon, kun tanko on kulutettu.

Vältä koskemasta suolavettä liitimellä,
koskettaessa pyyhi kuivaksi.

Vianmääritys

Huomautus
1. Hätätilanteessa muita nesteitä mm. mehua, teetä, 
    maitoa ja virtsaa voidaan käyttää suolan kanssa.
2. Käytössä Mg -tangosta liukenee myrkytöntä
    magnesiumhydroksidia (Mg(OH)2), joka ei saastuta 
    luontoa.
3. Mg -tanko saattaa liueta, jos suolavettä ei vaihdeta.
    Vaihda suolavesi joka 12h tai tyhjennä vesisäiliö, 
    jos tuotetta ei käytetä yli viikkoon.
4. Mg -tangon käyttöikä on 120h (poislukien lepoaika). 
    Vaihda uuteen Mg -tankoon käytön jälkeen. Osta uusia
    Mg -tankoja ottamalla yhteys myyntipaikkaan. 
5. Alhaisen virran takia joitan tuotteita ei voida ladata.
    Tarkista ladattavan tuotteen lataustiedot.

LED-valo
ei pala

Vesi-
vuoto

▼ Tarkista vesimäärä ja lisää hiukan 
     suolaa, jos vettä on tarpeeksi.
▼ Tarkista Mg -tanko (maksimi käyttöikä
    120h yhdelle tangolle).

▼ Tarkista vesisäilön kansi ja että Mg-tanko
     on asennettu oikein ja tiukasti paikoillaan.

Punainen
LED-valo
sammuu

latadettaessa

▼ Alhaisen virran takia jotain tuotteita
    ei voida ladata.


