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ASENNUSOHJE
Laite asennetaan puhtaaseen ja kuivaan tilaan, johon halutaan raikasta korvausilmaa. 
Varmista laitteen yläosassa oleville puhallusaukoille vapaa ilmareitti.

Asenna sisäilmalaite ikkunaventtiilin päälle oh-
jeen mukaisesti.

1. Asenna laitteen asennusteline mittakuvan mu-
kaan venttiilin yläpuolelle.

2. Johto pistorasiavirtalähteeltä laitteelle voidaan 
piilottaa listojen alle tai johtokouruun.

3. Tee johdotus asennustelineeltä pistorasiaan 
kytkettävälle virtalähteelle asti.  Johto katkaistaan 
määrämittaan ja päät kuoritaan. Johdon laitteen 
päähän asennetaan liittimet, joiden avulla johtimet 
liitetään asennustelineen piirikorttiin. 

5. Asenna Finluft-sisäilmalaite asennustelineeseen.

6. Säädä imuläppä venttiilin päälle väljästi.

7. Kytke sisäilmalaitteen johto virtalähteeseen ja 
virtalähde pistorasiaan.

4. Johdin, jossa on musta viiva, liitetään miinus (-) -liittimeen ja kokovalkoinen liitetään 
plus (+) -liittimeen.



KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
Finluft-sisäilmalaite levittää raikkaan korvausilman tasaisesti ja vedottomasti huoneis-
toosi.

Finluft sisäilmalaite on patentoitu kotimainen 
ratkaisu, joka parantaa sisäilman laatua tuomalla 
puhdasta ja vedotonta korvausilmaa. Laite hyödyn-
tää katonrajaan nousevan lämpöenergian tuloilman 
lämmityksessä ja suodattaa sekä tulo- että huoneil-

Finluft sisäilmalaitteen käyttö ja huolto
    • Laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi rakennuksen tuloilmaventtiilejä ei tule
       sulkea.
    • Finluft-sisäilmalaitteen tulee olla aina päällä.

Finluft sisäilmalaitteen puhdistus 2 kk välein
    • Sammuta Finluft-sisäilmalaite irrottamalla pistoke pistorasiasta
    • Käännä laitteen alareunaa irti seinästä ja nosta laite irti asennustelineestä (kuva 1)
    • Vedä suodatin ulos laitteen takaa (kuva 2)
    • Imuroi suodatin puhtaaksi
    • Suodatinta ei saa kastella
    • Asenna suodatin paikoilleen ja laite takaisin telineeseen
    • Kytke pistoke pistorasiaan
    • Tarkista että laite käynnistyy
    • Säädä puhaltimien nopeutta muuntajan säätönapista halutun ilmankierron mukaan
      (normaalisti keskiasento).

maa sähköstaattisella hienosuodattimella.

Kuva 1 Kuva 2



TUOTETIEDOT JA TURVALLISUUS
Lue kaikki asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta 
tai käyttöä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

MERKINNÄT
Laitteen yksilöivät tiedot lukevat laitteeseen liitettyinä tai myyntipakkauksessa.

VAROITUS KÄYTTÄJIIN LIITTYEN
Laitetta tai sen osia eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset eivätkä sellaiset henkilöt, 
joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole 
tietoa tai kokemusta laitteesta. Laite on asennettava lasten ulottumattomiin, eivätkä 
lapset ja muut edellä mainitut henkilöt saa suorittaa laitteen huoltotoimenpiteitä.

Lasten ja muiden edellä mainittujen henkilöiden toimintaa tulee valvoa. Pidä tarvikkeet 
poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät nielaise pieniä osia.

Lemmikkien vapaa pääsy laitteelle voi aiheuttaa riskejä.

Laitteen käyttäjillä on oltava riittävä opastus laitteen turvalliseen käyttöön ja heidän on 
ymmärrettävä laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

KÄYTÖN KESKEYTYS
Laite voidaan kytkeä pois käytöstä irrottamalla verkkolaite tai virtajohto. Laitteen säätö-
venttiiliä ei tule sulkea, jotta varmistetaan riittävä korvausilman saanti asuntoon.

LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO JA HÄVITTÄMINEN
Oheinen laitteeseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei 
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- tai kierrätyspisteeseen. 
Lisätietoja saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta tai jätehuol-
losta.



Takuuehdot edellyttävät:
    • Sisäilmalaiteen suodattimen säännöllinen puhdistus kerran kahdessa kuukaudessa
    • Uuden suodattimen vaihto kerran vuodessa.
    • Sisäilmalaitetta ei saa peittää verhoilla tai muulla esineellä. Ilmalla tulee olla vapaa
      virtaus laitteeseen ja laitteesta ulos.
    • Mikäli laitteessa ilmenee ongelmia, sammuta laite ja ota yhteyttä mahdollisimman
      pian valmistajaan tai asennusliikkeeseen.

Takuuaika sopimusasiakirjojen mukainen

Suodatintilaus ja reklamaatiot
Uusista suodattimista ja mahdollisista reklamaatioista ilmoitus tehdään sähköpostilla 
tai puhelimitse.
Ilmoittakaa seuraavat tiedot:
    • Nimenne ja yhteystietonne
    • Katuosoite
    • Laitteen pohjassa olevan tarran numerosarjat

Raikkaita hetkiä Finluft sisäilmalaitteen parissa.
Finluft Oy
0504405559
info@finluft.fi
www.finluft.fi


