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Hea klient! 

Täname sind, et oled soetanud meie desinfitseerimisvee valmistamise seadme. Enne seadme 

paigaldamist ja kasutamist loe palun kasutusjuhend läbi ja järgi selles olevaid juhiseid. Nii tagad, et 

kasutad seadet nõuetekohaselt ja korrektselt ning saad toote soetamisest maksimaalselt kasu. Kui sul 

tekib toote kasutamise ajal küsimusi, loe kasutusjuhend uuesti hoolikalt läbi. Sinu nõuanded ja 

ettepanekut meie toodete ja teenuste kohta on teretulnud. 

Tootekirjeldus 

Meie ettevõtte poolt arendatud ja toodetud steriliseerimislahusel töötav koduseks kasutamiseks 

mõeldud seade kasutab toormaterjalina tavalist soolalahust. Seade toodab tõhusalt, kiirelt ja mugavalt 

laiaotstarbelist naatriumhüpokloriti lahust. Seadmega saab desinfitseerida erinevaid pindu, näiteks 

riideid, toiduaineid, majapidamispindu jne. Toode on ohutu, keskkonnasõbralik, toksiinivaba, 

kõrvaltoimeteta ning ökonoomne. See tagab hügieeni ning tervise. 

Kaas 

Kere 

Alus 

Alusel asuv lüliti 

Vedeliku säilitusanum Prits Soolalusikas 



Kasutusjuhend 

Oluline teave 

1. Seade töötab ainult siis, kui see on ühendatud vooluvõrku ning on alusel asuvast nupust sisse 

lülitatud. Toote töötamise ajal mitte puudutada vett seadme sees, et vältida elektrišoki saamise ohtu. 

2. Kui steriliseerimisvedelik on valmis, eemalda seade õigeaegselt vooluvõrgust ning vala 

elektrolüütkambris olev vedelik lahuse säilitusanumasse. Kasuta valmistatud vedelik esimesel võimalusel 

ära. Pärast seda puhasta elektrolüütkamber puhta veega ning kuivata, et seadme tööiga oleks 

võimalikult pikk. 

3. Seadme tööea pikendamiseks ära jäta soolalahust pikemaks ajaks seadmesse, kui seade ei tööta. 

Samuti väldi naatriumhüpokloriti lahuse pikemaajalist säilitamist elektrolüütkambris pärast elektrolüüsi 

lõpetamist. 

4. Kui vedeliku säilitusanumasse on vedelikku jäänud, sulge kaas hoolikalt ning hoia anumat valguse eest 

kaitstud ning lastele kättesaamatus kohas. Anumale tuleb peale kirjutada vedeliku nimetus 

(naatriumhüpokloriti lahus). Tavatingimustel väheneb tõhusa kloriti sisaldus pärast kahenädalast 

säilitusperioodi. 

5. Ära joo elektrolüütkambris ja säilitusanumas olevat vett. Veendu iga kord pärast kasutamist, et 

elektrolüütkambrisse ei ole jäänud lahust, et ennetada laste kokkupuudet lahusega ning pikendada 

seadme tööiga. 

6. Naatriumhüpokloriti lahus oksüdeerib metalle. Seepärast ei saa steriliseerimislahuse säilitamiseks 

kasutada metallanumaid. Kui steriliseerid metallist anumaid, puhasta need kohe pärast steriliseerimist 

veega ning pühi kohe kuivaks. 

7. Naatriumhüpokloriti lahus pleegitab kangaid. Kasuta värvitud ja tumedatel kangastel ettevaatlikult. 

Vedelik ei sobi siidi ja naha puhastamiseks. 

8. Toimiv kloritisisaldus on 600 mg/l ±20%, see kehtib igal lahuse valmistamise korral. 

9. Kui vajad kõrge kontsentratsiooniga lahust, jäta lahus pärast esimest elektrolüüsi kambrisse ning 

vajuta uuesti seadme sisselülitamisnuppu, et lahus teistkordselt elektrolüüsida. Pärast teist 

kasutamiskorda on kloritisisalduseks 1200 mg/l ±20%. 

10. Seadme töötamise ajal ei tohi mahutit aluse küljest eraldada. 

11. Seadmel on kaitse, mis lülitab liigse soolakoguse korral seadme automaatselt välja. 

12. Seade töötab kuni 2 korda järjest ning lülitub siis automaatselt välja. Seadet saab uuesti kasutada 

vähemalt 10 minuti pärast. 

13. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 

võimetega inimestele või vähese kogemuse ja teadmistega inimestele, välja arvatud juhul, kui vastava 

isiku ohutuse eest vastutav inimene juhendab neid seadme kasutamisel. Laste puhul tuleks tagada, et 

nad ei saaks seadmega mängida. 



14. Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, teenusepakkuja või sarnase pädevusega isik ohu 

vältimiseks toitejuhtme vahetama. 

15. Seadet võib kasutada ainult tootja poolt kaasa antud toitejuhtmega. 

Režiiminäidiku kasutusjuhend 

1. Kui režiiminäidik muutub punaseks, siis on seade vooluvõrku ühendatud, kuid ei ole veel tööle 

hakanud. Seade ootab järgmist käsklust. 

2. Vajuta nüüd üks kord nupule  - kuuled piiksu ning näidik muutub roheliseks. Samal ajal tekivad 

seadme kerele aegamööda vikerkaarevärvid, mis näitavad, et seade töötab. 

3. Kui vajutad seadme töötamise ajal ühe korra nupule , kuuled piiksu ning vikerkaarevärvid kaovad. 

Põhjal asuv näidik muutub punaseks ning seade lülitub ooterežiimile. 

4. Kui näidik vilgub roheliselt ning kostub piiksuv heli, siis on seade ülekoormatud. Sellisel juhul eemalda 

seade vooluvõrgust, kontrolli alusel olevat ühendust ning jälgi, ega seadme üheski osas ei ole mustust. 

Kui oled seadme üle kontrollinud, vala eelmine soolalahus välja, valmista uus lahus ning alusta 

tööprotsessiga otsast. 

Kasutamine 

1. Kontrolli, et elektrolüütkambris ega säilitusanumas ei oleks kõrvalisi esemeid. 

2. Võta kaasas oleva lusikaga lusikatäis soola (võib olla lusika servast 1 mm vähem, kuid mitte kuhjaga – 

kokku u 30 g). 

3. Lisa säilitusanumasse umbes 500 ml vett. Loksuta anumat, kuni sool on vees täielikult lahustunud. 

4. Vala soolalahus seadme kambrisse ning lisa veel 500 ml vett. Sulge kaas. 

5. Ühenda seadme kere alusega ning jälgi, et kere ja alus oleksid omavahel korralikult ühendatud. 

6. Ühenda seade vooluvõrku (kui seade ei ole sisse lülitatud, lülita see alusel olevast nupust sisse). 

Kuuled piiksu ning näidik muutub punaseks. 

7. Vajuta  nupule, kuuled piiksu ning näidik muutub roheliseks. Samal ajal hakkab seadme kere 

vikerkaarevärvides vilkuma. Seadista ajaks 10 minutit. Elektrolüütkambris tekib mulin – see näitab, et 

seade töötab korralikult. 

8. Kui seade on töö lõpetanud, lülitub vikerkaarevärve kuvav näidik välja ning alusel olev näidik muutub 

punaseks. Steriliseerimislahus on valmis. 

9. Eemalda seade vooluvõrgust, ühenda alus ja kere lahti ning vala lahus säilitusanumasse. 

10. Valmista desinfitseerimislahus kasutusjuhendi järgi ning kasuta esimesel võimalusel lõpuni ära. 

11. Kui oled seadme lahusest tühjendanud, puhasta see veega ning kuivata. 

12. Prits on reguleeritava tugevusega – päripäeva keeramine vähendab kogust ning vastupäeva 

keeramine suurendab. 



Nõuanne: soovitav on kogu lahus korraga ära kasutada. 

Toimeindeks 

Tootenimetus Desinfitseerimisvee valmistamise seade 

Talitluspinge ~ Sagedus AC 110 V ~ 60 Hz või 220 V ~ 50 Hz 
Palun vaata seadme põhjale paigaldatud nimeplaati. 

Talitlusvõimsus 23 W 

Netokaal 1,3 kg 

Mahutavus 2,5 l 

Toote mõõtmed 188,5 x 188,5 x 308,5 mm 

Desinfitseerimisvee toimeaine Naatriumhüpoklorit 

 

Hooldus 

1. Vala iga kord pärast kasutamist veekamber õigeaegselt tühjaks, puhasta kamber veega ning kuivata 

õhutatud ruumis – nii pikendad seadme tööiga. 

2. Kui märkad, et mullide arv elektrolüütkambris on seadme töötamise ajal oluliselt vähenenud, võivad 

elektroodid mustad olla. Puhasta kamber ära. Lisa sinna äädikat või sidrunhapet ning lase 12 tundi 

mõjuda. Loksuta enne tühjakskallamist 2 minutit. Seejärel pese veega ning kuivata õhutatud ruumis. 

Naatriumhüpokloriti kasutamine desinfitseeriva ainena 

Seadme poolt toodetav steriliseeriv lahus sisaldab toimeainena naatriumhüpokloritit. Sellel on palju 

kasutusvõimalusi. Siin on toodud vaid mõned näited. Naatriumhüpoklorit on laiaotstarbeline ja tõhus 

desinfitseeriv vahend. See on leidnud laialdast kasutamist juba palju aastaid. Lahus suudab hävitada 

erinevaid baktereid ja viirusi. Lisaks suudab see lagundada erinevaid kahjulikke keemilisi ühendeid. 

Näiteks suudab lahus edukalt lagundada puu- ja juurviljadel säilinud taimekaitsejääke. Samuti hävitab 

see paljusid kahjulikke mikroobe, näiteks alfatoksiine tootvaid hallitusseeni. Peale selle on lahus 

tugevatoimeline puhastaja, pleegitaja, plekieemaldi ning desodoreeriv aine. Seepärast ei kasutata 

naatrumhüpokloritit mitte ainult kodumajapidamises, vaid ka mujal desinfitseerimiseks ja 

steriliseerimiseks, vetikate eemaldamiseks, desodoreerimiseks jne. 

Majapidamise desinfitseerimine 

Mööblipindade tavapärane desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon: 150~200 mg/l 

Valmistamine: Lahjenda lahust neljakordselt 

Kasutamine: enne puhasta ja siis desinfitseeri esemed pühkides, leotades või pestes. Lase 30 minutit 

mõjuda. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib ja eemaldab lõhnad tõhusalt 

Põrandate puhastamine ja desinfitseerimine 



Lahuse kontsentratsioon: 100-500 mg/l 

Valmistamine: Lahjenda lahust 2-3-kordselt, sõltuvalt põranda mustusastmest. 

Kasutamine: Pese põrand. Lase 30 minutit mõjuda. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: Desinfitseerib ja eemaldab mustuse tõhusalt. 

Keraamiliste plaatide desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon: 100~500 mg/l 

Valmistamine: Lahjenda lahust 1,5-kordselt, sõltuvalt keraamiliste plaatide mustusastmest 

Kasutamine: Pühi ja pihusta. Lõpeta pihustamine, kui pinnal on piisavalt lahust. 

Lase 30 minutit mõjuda. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib, eemaldab mustuse ja lõhna tõhusalt. 

Lappide ja moppide desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon:  250~300 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 2-2,5 korda 

Kasutamine: esmalt pese ja puhasta. Seejärel leota lahuses 30 minutit. Loputa puhta veega. 

Pane kuivama. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib ja eemaldab lõhnad tõhusalt. 

Köögi ja köögitarvikute desinfitseerimine 

Köögipõranda desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon:  280-1200 mg/l 

Valmistamine: Lahjenda lahust 1-1,5-kordselt – elektrolüüsi lahust kaks korda. 

Kasutamine: pihusta (lahjendamata lahust), pühi (500mg/l), leota (280mg/L). Lase 30 minutit mõjuda. 

Pärast desinfitseerimist pese puhta veega üle. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib ja eemaldab lõhna tõhusalt. Kollakad plasttarvikud ning 

pragudesse kogunenud mustuse võib puhastada pärast kontsentreeritud lahuses leotamist. 

Lauanõude ja toiduvalmistamistarvikute desinfitseerimine 



Lahuse kontsentratsioon: 250~300 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 2-2,5-kordselt 

Kasutamine: desinfitseerimiseks leota nõusid pärast pesemist 10 minutit. Seejärel loputa lahus veega 

maha. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib tõhusalt 

Köögi töötasapinna, kraanikausi ja põranda desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon: 250~300 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 1,5-kordselt 

Kasutamine: pihusta ja pühi üle. Lase 10 minutit mõjuda. Seejärel puhasta pinnad lahuse jääkidest puhta 

veega. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib ja eemaldab lõhna tõhusalt 

Üldkasutatavate seadmete desinfitseerimine 

Telefoni, laua, tooli ja diivani desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon:  150~200mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 3-kordselt 

Kasutamine: Esmalt puhasta pinnad. Seejärel pühi pinnad desinfitseeriva lahusega. Lase 10 minutit 

mõjuda. Pühi puhta veega üle. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib ja eemaldab lõhnad tõhusalt. 

Veeautomaadi desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon:  150~200 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 3-kordselt 

Kasutamine: puhasta esmalt pinnad. Seejärel pühi üle, leota või pese desinfitseeriva lahusega. Lase 30 

minutit mõjuda. Pese kõik lahusejäägid puhta veega maha. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib ja eemaldab lõhnad tõhusalt. 

Põrandatrapi ja tualetipoti desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon: 280-500 mg/l 



Valmistamine: lahjenda lahust 1-2-kordselt 

Kasutamine: pese või vala sisse 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib ja eemaldab lõhnad tõhusalt. Ennetab sääskede, kärbeste ja 

prussakate paljunemist. 

Kangaste ja õhu desinfitseerimine 

Kangaste desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon: 250-300mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 2-2,5 korda 

Kasutamine: leota kangast nii, et see on lahusest täielikult läbi imbunud. Lase 20 minutit mõjuda. Pese 

puhta veega kõik lahusejäägid välja. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib, pleegitab ja eemaldab lõhna tõhusalt. 

Nõuanne: lahus pleegitab kangaid. Värvitud kangastel kasuta ettevaatusega. Naha- ja intiimpiirkonna 

sügeluse käes kannatavad inimestel soovitatav aluspesu igapäevaselt desinfitseerida. 

Nahaseenhaigusega inimestel soovituslik sokke ja jalatseid igapäevaselt desinfitseerida. 

Õhu desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon: 5~10 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 70-kordselt 

Kasutamine: Pihusta. Kasuta 10-20 mg millimeetri kohta. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib ja eemaldab lõhna tõhusalt. 

Puu- ja juurviljade desinfitseerimine 

Desinfitseerib puuviljad, lõhustab pestitsiidid, puhastab ja hoiab viljad värsketena 

Lahuse kontsentratsioon: 100~200 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 4-kordselt 

Kasutamine: esmalt puhasta ning seejärel leota lahuses 10 minutit. Enne söömist pese puhta veega üle. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib tõhusalt. Lõhustab tõhusalt pestitsiide. Aitab viljadel värskena 

püsida. 



Desinfitseerib köögiviljad, lõhustab pestitsiidid, puhastab ja hoiab viljad värsketena 

Lahuse kontsentratsioon: 100~200 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 4-kordselt 

Kasutamine: esmalt puhasta ning seejärel leota lahuses 10 minutit. Enne söömist pese puhta veega üle. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib tõhusalt. Lõhustab tõhusalt pestitsiide. Aitab viljadel värskena 

püsida. 

Mereandide ja liha desinfitseerimine 

Mereandide desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon: 150~200 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 4-kordselt. 

Kasutamine: esmalt puhasta, seejärel leota 10-20 minutit. Loputa puhta veega. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib tõhusalt. Lõhustab tõhusalt pestitsiide. Aitab toiduainetel 

värskena püsida. 

 

Liha (sea-, lamba-, veise-, kana-, pardi-, hane ja muu liha) desinfitseerimine 

Lahuse kontsentratsioon: 150~200 mg/l 

Valmistamine: lahjenda lahust 4-kordselt. 

Kasutamine: esmalt puhasta, seejärel leota 10-20 minutit. Loputa puhta veega. 

Kõrvatoimed: puuduvad 

Kasutamise tulemused: desinfitseerib tõhusalt. Lõhustab tõhusalt pestitsiide. Aitab toiduainetel 

värskena püsida. 

Hoiatus 

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 

võimetega inimestele või vähese kogemuse ja teadmistega inimestele, välja arvatud juhul, kui vastava 

isiku ohutuse eest vastutav inimene juhendab neid seadme kasutamisel. Laste puhul tuleks tagada, et 

nad ei saaks seadmega mängida. 

Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, teenusepakkuja või sarnase pädevusega isik ohu vältimiseks 

toitejuhtme vahetama. 

 



Ohutusjuhend 

Ohutusjuhend on juhenddokument toote nõuetekohaseks kasutamiseks. Kasutaja peaks ohutusjuhendis 

toodud töö-, kontrolli- ja hooldusjuhiseid rangelt järgima. 

• Seadme kasutamisel kasutada töökindlat maandatud pistikupesa. 

• Kui toode ei tööta korralikult, lülitada see viivitamatult välja. 

• Toote hoidmisel või liigutamisel vältida toitejuhtmest tirimist. See võib tekitada ohtliku olukorra. 

• Mitte kasutada liiga tugevat vooluallikat, universaalset toiteadapterit ega ühendavat seadet. 

• Liiga tugeva vooluallika, universaalse toiteadapteri või ühendava seadme kasutamisel võib 

toitejuhe üle kuumeneda ning põhjustada tulekahju. 

• Elektrilöögi vältimiseks mitte puudutada seadet märgade kätega. 

• Kui lahuse säilitusanumas on vedelikku, siis kaas tihkelt sulgeda ning hoida nõud päikese eest 

varjatud ja lastele kättesaamatus kohas. 

• Naatriumhüpoklorit oksüdeerib metalle. Seepärast ei saa steriliseerimislahuse säilitamiseks 

kasutada metallanumaid. Kui steriliseerid metallist anumaid, puhasta need kohe pärast 

steriliseerimist veega ning pühi kohe kuivaks. 

• Steriliseerimislahust ei tohi juua. 

• Naatriumhüpokloriti lahus pleegitab kangaid. Kasuta värvitud ja tumedatel kangastel 

ettevaatlikult. Vedelik ei sobi siidi ja naha puhastamiseks. 

• Elektrilöögi vältimiseks ära puuduta seadme sisemust, kui kambris on vett. 

• Kui steriliseerimisvedelik on valmis, eemalda seade õigeaegselt vooluvõrgust ning vala 

elektrolüütkambris olev vedelik lahuse säilitusanumasse. Kasuta valmistatud vedelik esimesel 

võimalusel ära. Pärast seda puhasta elektrolüütkamber puhta veega ning kuivata, et seadme 

tööiga oleks võimalikult pikk. 

• Seadme tööea pikendamiseks ära jäta soolalahust pikemaks ajaks seadmesse, kui seade ei tööta. 

Samuti väldi naatriumhüpokloriti lahuse pikemaajalist säilitamist elektrolüütkambris pärast 

elektrolüüsi lõpetamist. 

• Kloritit sisaldavad desinfitseerimisvahendid ei sobi kasutamiseks koos teiste desinfitseerivate või 

puhastusainetega. Desinfitseerimislahuse ja tualetigeeli koostoimel tekib mürgine gaas, mis võib 

põhjustada kurgu, hingamisteede ja kopsude ärritust ja mürgistust. 

• Desinfitseerivaid aineid hoida lastele kättesaamatus ning hästi õhutatud ruumis. Vältida 

kütteallikaid ja päikesevalgust. 

• Ettevõte ei vastuta vigade, kahjude või muude asjaolude eest, mille põhjuseks on ülaltoodud 

juhiste eiramine. 


