
UV-C -puhdistimen käyttöohje 

Puhdistimen rakenne 

 

 

 

1 UV-C -pidike    2a Yläosan kansi    2b Pohjan kansi 

3 Suojaputki    3a-3b Suojaputken tiiviste   4 UV-C -lamppu 16 W 

5 Tulo       6 Lähtö 

 

1 
2a 

3 

4 

2b 

3b 

3a 

5 

6 



Huolto 
 

HUOM! Toimenpide vaihtelee asennuksesta riippuen, kuvissa esimerkkinä TopSpa ja XS. 

  

Paikallista UV-C -puhdistin.     Sulje UV-C -puhdistimeen johtavat hanat. 

UV-C -lampun elinikä on n. 9000 tuntia ja vaikka valo olisi päällä, ei sillä ole UV-C toimintoa enää. 
Vaihda lamppu pitämällä * valkoista osaa, irrota musta pistoke ja vedä lamppu pois. 

Huom! Jos rakenne sallii, voidaan putki nostaa suoraan ylös. 

      

 
Vaihda lamppu uuteen ja kokoa kaikki päinvastaisessa 
järjestyksessä. 
 
Pidä lamppua koko ajan kiinni, älä pudota sitä, koska se voi 
rikkoutua. 

 
 

 

   

 



UV-C pidikkeen puhdistus 
Koska UV-C-puhdistuslaite saostaa epäpuhtauksia, kalkkia ja vastaavia, se on 

puhdistettava vähintään kahdesti vuodessa. Kaikki, mikä takertuu sisäpuolelle, voi 
aiheuttaa suojaputken ja lampun halkeilun. 

 

1. Irrota lamppu (4). 

2. Aseta UV-C-puhdistin siten, että Tulo (5) ja Lähtö (6) ovat ylöspäin. 

3. Sekoita kattilassa ruokalusikallinen sitruunahappoa litraan haaleaa vettä. 

4. Täytä metallirunko puhdistusaineliuoksella tuloaukon (5) tai poistoaukon (6) kautta. Suppilo auttaa 
vähentämään roisketta. 

5. Anna liuoksen olla putkessa n. 2-4 tuntia. 

6. Ravista puhdistusainetta muutaman kerran ja valuta liuos sitten pois. Tarkista, onko laite puhdas. 

Pulloharjaa saatetaan tarvita poistamaan mm. seinämille jäänyttä kalkki. 

 

1. Ruuva molemmat mutterit irti (2a, 2b). 

 

 

 

 

2. Poista tiiviste suojaputken toisesta 

päästä, joka on auki.  

 

 

 



3. Vedä sitten suojaputki toiselle 

puolelle. 

 

4. Työnnä pulloharja yhden aukon läpi ja 

puhdista sisäpuoli. 

 

5. Huuhtele ja tarkista, tarvitaanko lisä-

puhdistusta.  

Kokoaminen 

1. Aseta suojaputki aukipuoli edellä. 

 

2.  Aseta tiiviste avoimen pään päälle. 

Suojaputki tulee ”ulos” n. 1 cm 

tiivisteestä.  

  

3. Kiristää mutteri 2b, sitten 2a.  

 

HUOM! Älä kiristä muttereita 

liikaa, sillä suojalasi voi halkeilla ja 

hajota. 

 

Pidä lamppua koko ajan kiinni, älä 
pudota sitä, koska se voi rikkoutua. 

 
 

VAROITUS! 

Jos puhdistinta ei käytetä talvella, se voidaan irrottaa pois ja säilyttää 
lämpimissä sisätiloissa, jotta lamppu ja suojaputki eivät jäätyessään hajoaisi. 
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