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1 Turvallisuusohjeita 

Perehdy tähän käyttöoppaaseen perusteellisesti ennen käyttöä. Käytä 

laitetta vain tässä ohjeessa mainitulla ja neuvotulla tavalla. Käyttöohje ei 

sisällä kaikkia mahdollisia käyttötilanteita eikä -olosuhteita. Valmistaja ei 

vastaa ohjeen vastaisesta käytöstä aiheutuvista henkilö- tai 

tavaravahingoista.  

 

Yleisiä turvallisuusohjeita:  

• Älä käytä laitteessa muita kuin UniqAirin hyväksymiä suodattimia tai 

varaosia.  

• Älä tuki tai peitä imu- tai poistoaukkoja.  

• Älä laita esineitä tai nesteitä imu- tai poistoaukkoihin.  

• Älä sijoita laitetta tilaan, jossa se voi kastua.  

• Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi sitä. Irrota virtajohto aina 

vetämällä pistotulpasta.  

• Käytä laitetta vain molempien suodattimien ollessa paikallaan. 

• Käytä laitetta vain sisätiloissa. 

• Käytä vain alkuperäistä virtajohtoa. 

• Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi suodattimia.  

 

HUOM! Laite on tarkoitettu pelkästään sisäilman puhdistamiseen. 

Puhdistinta ei tule käyttää teollisuudessa syntyvien saasteiden, kuten 

hitsaussavun tai maalihöyryjen puhdistamiseen.  

HUOM! Henkilöitä tai ympäristöä vaarantavissa vikatilanteissa (palaneen 

haju, savu, kipinät, tms.) irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta ja 

ota yhteyttä UniqAirin huoltoon.
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2 Tuotekuvaus 

UniqAir Uniq on tehokas sisäilman puhdistamiseen tarkoitettu 

ilmanpuhdistin. Uniq-ilmanpuhdistinta voidaan ohjata manuaalisesti sekä 

mobiililaitteella WiFi-yhteyden kautta.  

Puhdistin ottaa ilmaa sisään ympäröivän teräsverkon kohdalta ja puhaltaa 

puhdasta ilmaa ulos etupinnan lasin reunoilta.  

Laite poistaa: 

• Allergeenit 

• Homeitiöt 

• Virukset 

• Bakteerit 

• Mikrobit 

• Pölyn ja siitepölyn 

• Hajut 

• Otsonin ja typen oksidit 

• Ammoniakin 

• Orgaaniset yhdisteet 

• Epäorgaaniset yhdisteet 

 

2.1 Tuotepakkauksen sisältö 

Ilmanpuhdistimen tuotepakkaus sisältää seuraavat osat: 

• UniqAir Uniq-laite 

• Jalusta ja ruuvit 

• Käyttövalmiit suodattimet asennettuna 

• Virtajohto 

• Käyttöopas 

• WiFi-pikaohje mobiilisovellusta varten
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2.2 Tekniset tiedot 

 

 

 

 

 

2.3 Tyyppikilpi 

Tyyppikilpi tietoineen on löydettävissä laitteen 

alareunasta jalkakiinnityksen etupuolelta. Katso 

viereinen kuva. 

 

 

 

Malli UniqAir Uniq 

Mitat 
H 450, D 185 

mm 

Mitat kaarijalalla 
H 550, D 230 

mm 

Mitat seinäkiinnikkeellä 
H 467, D 200 

mm 

Paino 

(suodattimineen) 
9 kg 

Melutaso 

36,5 dB(A) 

normaali,  

< 25 dB(A) yö 

Puhdistustehokkuus 

(erotusaste) 

99,97 % 

pienhiukkaset, 

100 % kaasut 

Puhtaan ilman tuotto 

(max) 
140 m3/h 

Käyttöjännite 230 V 

Jännitealue 
200–

240 V 

Taajuus 
50/60 

Hz 

Virrankulutus 

(max) 

alle 85 

W 

Käyttölämpötila 
-15… 

+60 C 

WiFi-protokolla 

IEEE 

802.11 

b/g/n  

WiFi-taajuus 
2.4 ~ 

2.5 GHz 

RF-lähtöteho (max) 20 dBm 
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2.4 Valmistajan tiedot 

UniqAir Oy 

Tuomikatu 28 

53810 Lappeenranta 

www.uniqair.fi 

info@uniqair.fi  

FINLAND

 

2.5 Kontrollit/näppäimet 

1) WiFi-painike, toimii myös WPS/WiFi-merkkivalona 

2)  -painike, tehon vähennys 

3) Tehoalueen ilmaisin, LED-valot 

4) MAX-tehoalueen ilmaisin, LED-valon palaessa täysi teho käytössä 

5)  -painike, tehon lisäys 

6) Ajastuspainike, palaa ajastuksen ollessa aktivoituna. Ajastuksen 

ohjaus vain mobiilisovelluksella. Painamalla painiketta voit 

halutessasi ohittaa ajastetun toiminnon tai kytkeä sen takaisin 

päälle.  
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3 Käyttöönotto ja käyttö manuaalisesti 

HUOM! Laitetta tulee käyttää vain sisätiloissa kuivassa ympäristössä. 

Laitetta ei saa käyttää tilassa, jossa käsitellään räjähtäviä tai tulenarkoja 

materiaaleja, eikä ATEX-luokitellussa tilassa.   

 

3.1 Käyttövinkkejä 

• Puhdistimen kapasitiiviset koskettimet toimivat parhaiten, kun niitä 

koskettaa rauhallisesti koko sormenpäällä siten, että sormi peittää 

myös koskettimen reuna-alueen. 

• Ilmanpuhdistinta suositellaan käytettäväksi vuorokauden ympäri, 

myös viikonloppuisin.  

• Valitse mahdollisimman suuri teho parhaan vaikuttavuuden 

saavuttamiseksi.  

• Mobiiliohjaus: 

o Voit ajastaa puhdistimen esimerkiksi toimimaan 

suuremmalla teholla työpäivän ajan, tai vastaavasti 

pienemmällä teholla öisin.  

o Voit luoda jokaiselle päivälle oman ajastuksen.  

o Puhdistinta voi ohjata etupaneelin näppäimistä myös 

mobiiliohjauksen ollessa käytössä.  

o Ajastettu tehoasetus on nopea poistaa käytöstä tai ottaa 

uudelleen käyttöön etupaneelin ajastuspainikkeella. 

o Lataa sovellus laitteellesi ja aloita mobiiliohjauksen käyttö 

tämän oppaan luvun 4 ohjeilla.  

 

3.2 Kuljetuspakkauksen purkaminen 

Poista laite muovisuojuksestaan varoen. Lasisen etupaneelin päällä oleva 

kalvo irtoaa yläreunan ulokkeesta vetämällä.  

Kuljetuspakkauksen kierrättämistä varten katso kohta 5.4.  
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3.3 Jalustan tai seinäkiinnikkeen kiinnittäminen 

HUOM! Jalustaa tai seinäkiinnikettä varten on laitteen pohjassa kaksi 

valmista reikää. 

  

a) Jalusta 

1. Aseta laite etulasi alaspäin tasaiselle alustalle. 

HUOM! Lasi naarmuuntuu herkästi. Pehmennä alustaa 

tarvittaessa liinalla tms.  

2. Kiinnitä tuotepakkauksessa mukana tullut jalusta laitteen 

pohjaan kahdella ruuvilla. Katso kuva alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Seinäkiinnike (lisävaruste)  

1. Kiinnitä seinäkiinnike neljällä ruuvilla 

seinään haluamaasi paikkaan. 

2. Kiinnitä Uniq-laite kahdella ruuvilla 

pohjastaan seinäkiinnikkeeseen. Katso 

viereinen kuva. 
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3.4 Laitteen asemointi 

Uniq on helppo sijoittaa mihin tahansa sisätilassa: jalan kanssa lattialle tai 

tason päälle, seinäkannakkeen (lisävaruste) avulla seinälle.  

Paras vaikuttavuus saavutetaan, kun huolehditaan mahdollisimman 

esteettömästä ilmankierrosta puhdistimen sivuilla ja edessä. Sijoita siis 

puhdistin mahdollisuuksien mukaan sellaiseen paikkaan, missä seinä, 

kaappi, takka tai huonekalu ei estä ilman kiertoa puhdistimen 

läheisyydessä.  

 

3.5 Virtajohdon kytkeminen 

1. Tarkista virtajohdon olevan ulkoisesti ehjä. 

VAROITUS! Sähköturvallisuusvaara. Käytä vain ehjää virtajohtoa laitteen 

kytkemiseen. Mikäli johto on vioittunut, ota yhteyttä UniqAirin huoltoon. 

2. Kytke virtajohto koneen alaosasta löytyvään liittimeen alla olevan 

kuvan mukaisesti. 

HUOM! Liitintyypin takia johto on mahdollista kytkeä vain yhdellä tavalla. 

Älä laita virtajohtoa liittimeen väkisin. 

3. Kytke virtajohdon toinen pää maadoitettuun pistorasiaan. 

HUOM! Pistorasian verkkojännitteen tulee vastata tunnistekilvessä 

ilmoitettua jännitettä.  

VAROITUS! Sähköturvallisuusvaara. Kytke laite vain maadoitettuun 

pistorasiaan. 
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3.6 Laitteen käynnistäminen 

Kun puhdistin on kytketty virtajohdolla pistorasiaan ensimmäisen 

kerran, käy se automaattisesti läpi käynnistyssyklin seuraavasti: 

1. Laite etsii WiFi-yhteyttä. Sininen WPS/WiFi-merkkivalo 

vilkkuu enintään 20 sekuntia. 

2. Jos ennestään tunnettua verkkoa ei löydy, merkkivalo 

muuttuu keltaiseksi 3 s ajaksi. 

3. Laite etsii WPS-signaalia. WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu 

purppuran värisenä 2 minuuttia.  

4. WPS/WiFi-merkkivalo palaa keltaisena jonkin aikaa ja 

sammuu sitten kokonaan.  

5. Valon sammuttua laitetta voi käyttää manuaalisesti. Katso 

seuraava kappale 3.7 Laitteen käyttö manuaalisesti.   

HUOM! Käynnistyssyklin aikana etupaneelin koskettimet eivät reagoi 

kosketukseen.  

 

3.7 Laitteen käyttö manuaalisesti 

Laitteen manuaalinen käyttö tapahtuu lasisen etupaneelin painikkeilla. 

1. Käynnistä laite painamalla ”+”-painiketta. Laite alkaa toimia teholla 1 

ja yksi tehoasteikon valoista palaa sinisenä.  

2. Säädä ilmavirta (teho) haluamallesi tasolle ”+”- ja ”-” painikkeilla. 

Pyöreä tehoasteikko ilmaisee valitun tehoasetuksen.  

3. Sammuta laite halutessasi painamalla ”-”-painiketta niin monta 

kertaa, ettei tehoasteikon valoista enää yksikään pala sinisenä.   

HUOM! Max-asetuksen saat käyttöön painamalla kerran ”+”-painiketta, kun 

tehoasteikon kaikki valot palavat. Tehoasteikon keskellä oleva ”max”-teksti 

muuttuu siniseksi.  

Voit milloin tahansa siirtyä käyttämään myös mobiililaiteohjausta WiFi-

kytkennän kautta seuraamalla seuraavan luvun 4 ohjeita. 
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4 Ilmanpuhdistimen käyttö mobiililaitteella 

Voit käyttää Uniq-ilmanpuhdistintasi mobiililaitteella kytkemällä 

molemmat samaan WLAN-reitittimeen 2.4 GHz-taajuudelle.  

Seuraa mobiiliohjauksen käyttöönotossa näitä ohjeita. 

1. Lataa ja asenna ohjaussovellus mobiililaitteellesi laitteen 

sovelluskaupasta. Sovellukset eri kaupoissa: 

• Google Play: App for Uniq 

• App Store: UniqAir  

2. Kytke virtajohto pistorasiaan. Ilmanpuhdistin käynnistyy ja alkaa 

etsiä WiFi-yhteyttä.  

• Sininen WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu etsinnän ajan 

(maksimissaan) 20 sekuntia. 

3. Mikäli tunnettua WiFi-verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu 

keltaiseksi 3 s ajaksi, minkä jälkeen puhdistin ryhtyy 

automaattisesti etsimään WLAN-reitittimen WPS-signaalia. 

• WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu purppuran värisenä. 

4. Paina WLAN-reitittimen WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa. 

(Tarkemmat ohjeet löydät WLAN-reitittimesi ohjekirjasta.) 

5. Ilmanpuhdistimen WPS/WiFi-merkkivalo muuttuu vihreäksi 2 s 

ajaksi, kun se kytkeytyy onnistuneesti WiFi-verkkoon. 

6. Mikäli WiFi-verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu keltaiseksi 

• Haku voidaan uusia painamalla WiFi-painiketta. Kun vilkkuu 

purppuran värisenä, toista vaiheet 4. kohdasta alkaen.   

7. Kun ilmanpuhdistin on yhdistynyt WiFi-verkkoon, se alkaa 

automaattisesti hakea samassa verkossa olevia mobiililaitteita, 

joihin on asennettu App for Uniq / UniqAir -sovellus.  
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8. WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu punaisena 3 minuuttia, minkä aikana 

voit lisätä kyseisen puhdistimen App for Uniq / UniqAir - 

sovellukseen. 

• Varmista, että Uniq-puhdistin ja mobiililaite on liitetty 

samaan WLAN-verkkoon.  

9. Lisää puhdistin App for Uniq / UniqAir -sovelluksen ”+”-näppäintä 

painamalla. Seuraa sovelluksen ohjeita. 

10. Kun puhdistimen lisääminen sovellukseen onnistuu, muuttuu 

puhdistimen WPS/WiFi-merkkivalo vihreäksi 2 s ajaksi ja sen jälkeen 

jää palamaan sinisenä.  

11. Sovellukseen ilmestyy teksti ”Enter Device Name”, minkä tilalle 

voit kirjoittaa haluamasi nimen, esim. ”Olohuoneen Puhdistin”. 

12. Nyt voit valita lisäämäsi laitteen päänäytöstä ja ohjata sitä. 

13. Jos puhdistimen lisääminen sovellukseen ei onnistu, WPS/WiFi-

merkkivalo jää palamaan sinisenä ilman, että vihreä merkkivalo 

näkyy ennen sitä, eikä sovellukseen ilmesty uutta laitetta. Paina 

WPS/WiFi-painiketta ja yritä uudestaan seuraamalla ohjetta 

kohdassa 8.  

 

HUOM! Uniq-puhdistimessa on tuki vain 2.4 GHz-WiFi-signaalille. 

Joissakin WLAN-reitittimissä saattaa olla tarpeen kytkeä 5 GHz-signaali 

pois päältä puhdistimen yhdistämisen ajaksi. Katso 5 GHz-signaalin 

poiskytkemisen ohjeet WLAN-reitittimesi käyttöohjeesta.  

HUOM! Puhdistimen ja mobiililaitteen tulee olla 

kytkettynä samaan WLAN-reitittimeen/verkkoon. 

 

Jos tarvitset lisäohjeita, paina mobiilisovelluksen ”tutorial”-painiketta.  
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5 Huolto ja ylläpito 

TÄRKEÄÄ! Ennen huoltotoimenpiteitä sammuta laite ja irrota virtajohto 

pistorasiasta. Pyörivä tuuletin ei pysähdy heti, odota hetki sammuttamisen 

jälkeen ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.  

 

5.1 Esisuodattimen vaihto 

Esisuodattimen vaihtoväliksi suosittelemme 4–6 kk laitteen ollessa 

jatkuvassa käytössä. Esisuodatin voidaan myös imuroida ja/tai pestä 

tarvittaessa, jolloin vaihtoväliä voidaan pidentää. 

Esisuodattimen vaihto tapahtuu seuraamalla tämän ohjeen viimeisten 

sivujen ”pääsuodattimen vaihto”- ohjeita esisuodattimen käsittelyyn asti.  

 

5.2 Pääsuodattimen vaihto 

Pääsuodattimen vaihtoväliksi suosittelemme 12 kk.  

Pääsuodattimen vaihto-ohjeet löytyvät tämän käyttöohjeen viimeisiltä 

sivuilta sekä osoitteesta www.uniqair.fi/downloads. 

 

5.3 Laitteen puhdistus 

Laitteen ulkopinnat voi puhdistaa pölystä tai muusta liasta kostealla liinalla. 

Huopaisen takakannen voi imuroida harjaksin varustetulla suuttimella. 

HUOM! Takakansi naarmuuntuu herkästi, noudata varovaisuutta 

imuroidessasi sitä.  
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5.4 Kierrätys 

HUOM! Huomioi aina paikalliset säädökset laitetta, sen osia tai 

kuljetuspakkausta hävittäessäsi.  

 

Kuljetuspakkaus 

Ilmanpuhdistimen kuljetuspakkaus on kokonaan kierrätettävissä. Lajittele 

pakkauksen osat (pahvi, muovi) niille tarkoitettuihin keräysastioihin.  

 

Esisuodattimet 

Hävitä käytetyt esisuodattimet energiajätteenä.   

 

Pääsuodattimet 

Suosittelemme palauttamaan käytetyt pääsuodattimet UniqAirin 

yhteyshenkilölle tai jälleenmyyjälle. Näin voimme varmistaa niiden 

asianmukaisen kierrätyksen.  

Tilatessasi uuden pääsuodattimen, voit palauttaa käytetyn suodattimen 

samassa pakkauksessa, jossa uusi suodatin saapuu. Kun tilaat uuden 

suodattimen verkkokaupastamme, toimitamme palautuslomakkeen ja 

osoitelapun suodattimen mukana.   

Mikäli palautus ei ole mahdollista, voi käytetyt suodattimet hävittää 

kaatopaikkajätteenä.  

 

Jos suodattimien kierrätyksen tai hävittämisen osalta on kysyttävää, ota 

yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai UniqAirin jälleenmyyjään.  
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6 Vianmääritys 

1. Etupaneelin koskettimet eivät reagoi ja/tai puhallin ei käynnisty tai 

säädy  

• Irrota ja kytke virtajohto uudelleen pistorasiaan. Jos tämä ei 

auta, palauta laitteen asetukset kohdan 6.1 ohjeiden mukaan.   

2. WPS/WiFi-kytkentä ei onnistu  

• Pidä virtajohto kytkettynä. Paina nopeasti peräkkäin 

etupaneelin WiFi-painiketta ja ajastinpainiketta. Laite käynnistyy 

uudelleen ja aloittaa WiFi-verkon etsintäprosessin alusta. 

Seuraa käyttöohjeen luvun 4 WPS/WiFi-kytkennän ohjeita.  

3. Puhdistimen lisääminen App for Uniq / UniqAir -sovellukseen ei 

onnistu.  

• Varmista, että mobiililaite ja puhdistin on kytketty samaan 

WLAN-verkkoon.  

• Varmista, että sinulla on App for Uniq / UniqAir -sovelluksen 

viimeisin versio. Päivitä sovellus tarvittaessa sovelluskaupasta 

(Google Play tai App Store).  

• Päivitettyäsi viimeisimpään versioon, yritä lisätä puhdistin 

uudelleen sovellukseen. Seuraa käyttöohjeen luvun 4 ohjeita.   

• Mobiililaitteiden käyttöjärjestelmiä päivitetään jatkuvasti ja 

niiden uusimmat versiot saattavat olla hetkellisesti 

yhteensopimattomia sovelluksen kanssa. Päivitämme App for 

Uniq ja UniqAir-sovelluksia jatkuvasti pyrkien pitämään ne 

yhteensopivana uusimpien käyttöjärjestelmäpäivitysten kanssa.  

 

6.1 Laitteen nollaaminen (reset) 

Voit aina aloittaa laitteen käytön sekä WiFi-kytkemisen alusta nollaamalla 

puhdistimen asetukset.  

1. Paina nopeasti peräkkäin etupaneelin WiFi-painiketta ja 

ajastinpainiketta.  

2. Laite käynnistyy uudestaan ja aloittaa käynnistyssyklin.  



U n i q A i r | 15 

7 Direktiivit ja sertifikaatit 

UniqAir Uniq täyttää seuraavien Euroopan Unionin asettamien direktiivien 

tuotevaatimukset: 

• Radiolaitedirektiivi (2014/53/EU) 

• Konedirektiivi (2006/42/EC) 

• Direktiivi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa (2011/65/EU, muutosdirektiivit (EU) 

2017/2102 ja (EU) 2015/863) 

Lisäksi merkkinä Suomalaisesta osaamisesta laitteella on Avainlippu. 

UniqAir on myös Sisäilmayhdistys ry:n kannattajajäsen.   
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8 LIITTEET 

8.1 WiFi-valon värit, vianmääritys 

Laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai laite uudelleen 

käynnistetty irrottamalla verkkojohto. 

Sininen vilkkuu 

WiFi -yhteyden automaattinen haku. Kestää 20 s. 

Mikäli tunnettu WiFi -verkko havaitaan, muuttuu 

merkkivalo palamaan sinisenä. Mikäli tunnettua WiFi-

verkkoa ei löydetty, palaa merkkivalo keltaisena 3 s, 

jonka jälkeen WPS-haku käynnistyy automaattisesti. 

Purppura 

vilkkuu 

Hakee reitittimen WPS signaalia. Paina WLAN-

reitittimen WPS-painiketta aktivoidaksesi WPS haun 

kahden minuutin aikana.  

Vihreä palaa 2 s 
WiFi löydetty ja kytkentä suoritettu. Mobiililaiteen 

haku käynnistetty automaattisesti. 

Punainen 

vilkkuu 

Hakee mobiililaitteen sovelluksen yhteyttä. Aktivoi 

App for Uniq/UniqAir – sovelluksesta laitteen 

lisääminen. Haku on päällä 3 min. 

Vihreä palaa 2 s 

Mobiililaite löydetty ja yhteys luotu. Voit nyt aloittaa 

Uniqin ohjaamisen sovelluksella (Jos ainuttakaan 

laitetta ei löytynyt, keltainen palaa 2 s). 

Sininen palaa 
Uniq on kytkeytynyt WiFi -verkkoon ja yhteen tai 

useampaan mobiililaitteeseen. 

 

Laitteen käynnistys (aiemmin kytketty WiFi-verkko puhdistimen muistissa) 

Sininen vilkkuu 
Hakee tunnettua WiFi -verkkoa 20 s. Mikäli tunnettua 

verkkoa ei löydy, käynnistetään WPS haku. 

Purppura 

vilkkuu 

Maksimissaan kahden minuutin WPS signaalin haku. 

Mikäli reititintä ja WPS signaalia ei havaita, yhteyttä ei 

synny. 

Keltainen palaa Ilmanpuhdistin ei ole kytkeytynyt WiFi -verkkoon. 
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WiFi ei kytketty 

Keltainen palaa  

 

 

Laite ei ole kytketty WiFi-verkkoon, mutta haku 

voidaan aktivoida manuaalisesti → paina WPS/WiFi-

painiketta aktivoidaksesi haku. 

Purppura vilkkuu 

Hakee WPS:ää kahden minuutin ajan. Paina WLAN-

reitittimen WPS painiketta aktivoidaksesi toiminnon. 

Mikäli reititintä ei ole tai WPS puuttuu→ virhe 

liittymisessä verkkoon. WPS/WiFi-merkkivalo jää 

palamaan keltaisena. Mikäli WiFi - yhteys 

muodostetaan, WPS/WiFi-painike muuttuu vihreäksi 

kolmen sekunnin ajaksi ja muuttuu sitten siniseksi. 

 
Mikäli WPS/WiFi-merkkivalo ei vilku purppuran 

värisenä, paina WPS/WiFi-näppäintä uudelleen. 

 

Normaali tilanne 

Sininen palaa 

Uniq on kytkeytynyt langattomaan verkkoon. Siihen 

voi olla kytkeytyneenä mobiililaitteita. WPS/WiFi-

painikkeen painaminen aktivoi mobiililaitteen haun. 

Punainen 

vilkkuu  

Uniq hakee mobiililaitetta ja sen sovellusta. Aktivoi 

mobiililaitteestasi App for Uniq/UniqAir -sovellus ja 

valitse Add Device, kesto 3 min. 

Vihreä palaa 2 s 

Mobiililaite löydetty ja yhteys muodostettu 

sovellukseen. Voit nyt aloittaa Uniqin ohjaamisen 

sovelluksella (jos ainuttakaan laitetta ei löytynyt, 

keltainen palaa 2 s). 

Sininen palaa  
Uniq on kytkeytynyt WiFi -verkkoon ja yhteen tai 

useampaan mobiililaitteeseen. 

 

 

 

 



18 | U n i q A i r  

8.2 Tehon mitoitus tilan koon mukaan 

 
  

SUOSITELTU TILAN KOKO [M2] 
TEHO- 

ALUE 

CADR  

(Puhtaan 

ilman 

tuotto) 

[m3/h] 

Koti (asuintilojen 

koneellinen 

ilmanvaihto) 

Toimistot ja 

julkiset tilat 

(tehostettu 

koneellinen 

ilmanvaihto) 

Tilat, joissa 

painovoimainen 

ilmanvaihto 

1 20 15 10 20 

2 40 30 15 40 

3 60 40 20 60 

4 80 50 25 80 

5 100 60 30 100 

MAX 140 10–80 10–50 10–140 
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8.3 Takuuehdot 

Näitä takuuehtoja sovelletaan kaikkiin uusiin UniqAir -ilmanpuhdistimiin.  

1. UniqAir -ilmanpuhdistimilla on valmistajan myöntämä takuu. 

2. Takuu on kaksi (2) vuotta alkaen tuotteen toimituspäivästä lukien. 

3. Takuu kattaa takuuaikana ilmenevät viat ja virheet, jotka aiheutuvat 

valmistusvirheistä tai tuotteen materiaaleissa olevista virheistä. 

4. Takuu koskee vain ilmanpuhdistimia, joita käytetään sisätiloissa tai 

niitä vastaavissa säältä suojatuissa olosuhteissa hengitysilman 

epäpuhtauksien suodattamiseen. Muunlainen käyttö ei kuulu 

takuun piiriin ja takuu raukeaa sillä hetkellä, kun laitetta käytetään 

muuhun, kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen edellä 

mainituissa olosuhteissa. 

5. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä 

käytöstä, huolimattomuudesta tai tahallisesta vioittamisesta. Takuu 

ei myöskään kata tuotteen normaalia kulumista, likaantumista tai 

vaihtosuodattimien normaalia likaantumista ja kulumista. 

6. Takuu pysyy voimassa, vaikka tuote vaihtaisi omistajaa. Tavaran 

käyttötarkoitus ei saa kuitenkaan olennaisesti muuttua esimerkiksi 

loppukäyttäjäkäytöstä sellaiseen ammattikäyttöön, jossa 

puhdistinta käytetään osana ammatinharjoittajan tai yrityksen 

omille asiakkailleen tarjoamaa palvelua. Takuunantaja edellyttää, 

että omistajanvaihdoksesta ilmoitetaan tälle kirjallisesti. 

7. Nämä takuuehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

8. UniqAir pidättää oikeuden muutoksiin. 
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8.4 Pääsuodattimen vaihto 

 

1. Irrota puhdistimen verkkovirtajohto. 

2. Aseta puhdistin tasaiselle alustalle etulasi alaspäin. 

HUOM! Jos asetat puhdistimen kovalle alustalle, kannattaa etulasi 

suojata esimerkiksi liinalla tai muulla pehmentävällä materiaalilla.  

3. Kierrä ristipäisellä ruuvimeisselillä takakannen pikakiinnitysruuveja 

(4kpl) 90 astetta vastapäivään, kunnes ruuvit ponnahtavat irti.  

 

Pikakiinnitys  
ruuvi (4kpl)  

Takakansi 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPP-kiekko 
 
 
 
 

             Pääsuodatin 

 

Esisuodatin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruuvipidike (4kpl) 
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4. Kun olet avannut kaikki neljä pikakiinnitysruuvia, nosta takakansi 

pois kohtisuoraan ylöspäin. HUOM! Pikakiinnitysruuvien kuuluu 

jäädä kiinni takakannen reikiin.  

5. Poista EPP-kiekko suodattimen päältä ja nosta suodatin pois 

puhdistimesta. 

6. Vaihda tai pese pääsuodattimen ulkokehälle pujotettu esisuodatin 

tarvittaessa.  

7. Pujota uusi/puhdistettu esisuodatin uuden pääsuodattimen 

ulkokehälle ja aseta suodatinkokonaisuus kohtisuoraan takaisin 

puhdistimeen. 

8. Aseta EPP-kiekko suodatinkokonaisuuden päälle kupera puoli 

ulospäin. 

9. Aseta takakansi paikoilleen kohdistamalla ruuvit neljään 

pidikkeeseen siten, että logo tulee ylös ja kannen leikkaus jalustan 

kohdalle.  

HUOM! Takakannen reunan tulee mennä puhdistimen kehän 

reikänauhan sisään. Helpointa on asettaa ensin takakannen logollinen 

yläreuna reikänauhan sisälle ja sitten alareuna. 

10. Ruuvit lukittuvat pidikkeisiinsä painamalla esimerkiksi sormella tai 

kevyesti ruuvimeisselillä. HUOM! Ruuveja ei tarvitse kiertää. 

11. Nosta puhdistin takaisin paikoilleen ja kytke virtajohto. Laite on 

jälleen käyttökunnossa. 
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