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PART NUMBER: 400.600 Rev 5 Strava User Manual 

REF 100.600 Standard Size
REF 100.600E
REF 100.600A
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Tämä käyttöohje tulee antaa tuotteen 
käyttäjälle. Tutustu ohjeeseen ennen 
tuotteen käyttöönottoa ja talleta ohje.

Manufactured by:
STRAVA SOLUTIONS
2733 Kanasita Drive #125
Hixson, TN  37343 USA
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Tarkastus

Turvallisuus

Laatikon sisältö

Kuljetuksen vuoksi, vesiallas tulee turvallisuussyistä ja toiminnan varmistamiseksi tarkastaa 
huolellisesti sekä varmistaa, että pakkaus on ehjä.

Tarkasta, että kaikki osat ovat ehjiä. Jos huomaat kuljetusvaurioita, ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA. Ota yhteyttä 
myyjään tai valmistajaan ohjeiden saamiseksi.
Tuote on palautettava ehjässä pakkauksessa, ensisijaisesti omassa lähetyspakkauksessaan.

Turvallisuuskohta sisältää tärkeää tietoa laitteen turvallisuudesta ja käytöstä. Lue tämä ja kaikki muu 
turvallisuuteen liittyvä teksti ennen käyttöönottoa.

Sähköisku symboli varoittaa virran aiheuttamasta vaarasta. Kaikenlainen väärinkäyttö voi johtaa 
vakavaan vammaan tai kuolemaan.Huutomerkki symboli varoittaa vaarasta.

 1. Lasta-allas REF 100.600
 2. Käyttöohje REF 300.500
 3. Virtajohto REF 300.107
  Virtajohto (Euro) REF 300.154
  Virtajohto (UK) REF 300.155
  Virtajohto (AU) REF 300.156 
  (älä käytä jatkojohtoa, jonka luokitus ei sovellu Stravajohdolle)
 4. 2,44 metrin tyhjennysletku REF 200.101
 5.  Pohjalevy
 6.  Aloituspumppu

STRAVA LASTA-ALLAS 
KÄYTTÖOHJE 

VAROITUS
Välttääksesi sähköiskun, käytä vain maadoitettuja pistorasioita. Ohjeen 

noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan vammautumiseen.
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VAARA!

VAROVAISUUS!

VAROITUS!

Vaara ilmoittaa lähestyvästä vaaratilanteesta, joka voi johtaa 
kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, jos sitä ei vältetä.

Varovaisuus ilmoittaa todennäköisesta vaaratilanteesta, 
joka voi johtaa laitteen vaurioitumiseen tai henkilön lievään 
vammautumiseen tai molempiin, jos sitä ei vältetä.

Varoitus tarkoittaa todennäköistä vaaratilannetta, joka voi johtaa 
kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, jos sitä ei vältetä.
- Jos näitä ohjeita ei noudateta, uusi laitteesi voi vaurioitua tai voit 

vammautua.

VAARA!

VAROVAISUUS!

VAROITUS!

Tässä ohjeessa käytetään merkkisanoja osoittamaan 
vaaroja ja ei-turvallista käyttöä, joka voi johtaa henkilöön 
tai laitteeseen kohdistuvaan vaurioon. Katso alla lisätiedot 
merkkisanoista.

SYMBOLIT

Tämä symboli varoittaa kun henkilöön tai  laitteeseen 
kohdistuva vaara on mahdollinen.
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Euroopan Unionin CE merkki.
CE merkki tarkoittaa, että tuote noudattaa EC direktiivien 
vaatimuksia.

Sähköisku
Sähköisku-symboli varoittaa vaarallisesta jännitteestä. 
Väärinkäyttö voi johtaa vakavaan vammautumiseen tai 
kuolemaan. 

Sähkö- ja elektroniikkajätteet (WEEE)
Tämä symboli laitteessa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, 
että laitetta ei saa laittaa tavallisten roskien sekaan. 
Sen sijaan, laitteen käyttäjän vastuulla on noudattaa 
lakia tuotteen hävittämisessä. Osien ja materiaalien 
kierrättäminen on ympäristöystävällistä ja turvallista 
ihmisille. Lisätietoa osien kierrätyksestä saa paikalliselta 
viranomaiselta.

Varovaisuus - tarkista käyttöohje.

Pidä kuivana

Lue käyttöohje

Tuotteen sertifiointi-merkintä

Valmistusvuosi

Luettelonumero

SYMBOLI KUVAUS

REFREF
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KÄYTTÖOHJEEN 
TARKOITUS

Tämä käyttöohje keskittyy pääosin laitteen käynnistämiseen, puhdistukseen ja 

Strava lasta-altaan hoitamiseen. Nämä ohjeet auttavat välttämään vaaratilanteita ja 

korjaustarpeita ja lisäävät laitteen luotettavuutta. Säilytä ohjeet.

Ohjeet asianmukaiselle käytölle
Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen vesialtaan käyttöönottoa.

Nämä ohjeet auttavat välttämään vaaroja, tarpeettomia korjauskuluja ja 
laitteen seisokkiaikaa. Noudattamalla ohjeita tuotteen luotettavuus ja 
käyttöikä kasvavat.

Vesiallas on tarkoitettu vain matalalämpömuovimateriaalin lämmittämiseen 
terveydenhuollossa.

• Allasta ei voi käyttää lämmittämiseen ilman vettä.
• Ruuan ja juomien tai muiden pharmaseuttisten tuotteiden tai lääketieteellisten tuotteiden  
 lämmittäminen ei ole sallittua ja se katsotaan epäasialliseksi käytöksi.
• Suora käyttö potilaaseen ei ole sallittua

Käyttötarkoitus
Strava vesiallas on tarkoitettu sijoitettavaksi sairaalaan, klinikoille tai muihin 
terveydenhuollon yksiköihin ja käytettäväksi muovimateriaalin lämmittämiseen lastoja 
valmistettaessa. Tuotetta tulee käyttää vain sisätiloissa.
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Tuotekuvaus
Strava vesiallas on valmistettu lämpökovetetusta komposiittimateriaalista, joka säilyttää 
ja kuumentaa veden. Vesialtaan tarkoitus on pehmentää thermoplastinen lastamateriaali, 
jotta se on muotoiltavissa kehoa vasten.  Strava vesialtaassa on säädettävä LCD 
näyttö tarkkaa veden läpötilan lukua, käyttäjän kontrolloimaa veden ja ajan säätöä, 
muovikohtaista säätöä, puhdistusohjelmaa sekä automaattista vedenpoistoa varten. Strava 
vesialtaassa on kolme (3) puhdistusohjelmaa: Jatkuva UV valo, veden puhdistusohjelma, 
joka kuumentaa veden korkeimmalle tasolle ja ja nopea veden poisto. Strava altaassa 
on läpinäkyvä, kokoontaittuva kansi, termostaattisäädin veden lämpötilalle (+/- 1 C) ja 
altaaseen mahtuu n 20 ltr vettä.
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TEKNISET TIEDOT

Materiaalit
Pintamateriaali on lämpökovetettua komposiittimateriaalia. Yksikössä on karkaistu 
lasikansi, tyhjennysletku, vesisiivilä, vesipumppu, virtalähde ja ultraviolettivalo.

Technical Specifications Strava Splint Bath

Strava SPLINT BATH STD UM Spec
REF 100.600
Operating Temperature Range F 140o - 180o F
 C 60o - 82o C

Temperature Variability F/C 2o

Sanitation Mode F 185o

 Set Time Seconds 30 - 180

 Storage (Altitude) ft 16,732 ft

 Operation (Max) ft 16,732 ft

  m 5100 m

  m 5100 m

 C 85o           

Over Voltage W 11
Frequency Hz 50/60 Hz
Mains Voltage (+/- 10% of nominal voltage) V 100-120 VAC, 200-240 VAC
Power Consumption W 1100W
AC Current (Max) A <10 Amps
Water Fill Capacity Gallons 5.2 G
 Litres 20 L
Water Fill Height in 5”
 cm 12.5 cm
Unit Weight lbs 35 lbs

Unit Shipping Weight lbs 47 lbs

 kg 15.9 kg

 kg 21 kg

Unit Dims Outer (LxWxH) in 22.625”L  19.75”W  10”H

Unit Dims Inner (LxWxH) in 19”L  12”W  6”H

Unit Shipping Dims (LxWxH) in 26.5”L  23”W  16”H

 cm 60cm L 52cm W  25.5cm H

 cm 48cm L 30cm W  15cm H

 cm 67cm L  59cm W  41cm H
Standard  IEC 61010-1, -2

Environment (Altitude)

  UL 61010-1, -2
  CSA C22.2#61010-1, -2
  CB SCHEME



1  -  Tavoitelämpötilan näyttö

2 - Lämpötilan näyttö

3 - Lämpötilavalinta 

4 - Ajan säätö ylös tai alas

5 - Ajastin START/STOP nappi

6 - Ajastin -ajan näyttö

7 - Esiasetettu pyörä

8 - Reaaliaika

9 - Menu

10 - Lisää uusi asetus

11 -   Virrankatkaisu
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4

8

7

10

11

2

1 3

5

6

Allas päältäAllas sivusta

25.5cm
(10”)

60cm
(22.625”)

52cm (19.75”)

Altaan takaosa

Sisäkumi
30cm x 48cm x 15cm

(12” x 19” x 6”)
(w x l x h)
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Käyttäjän vastuu
Tätä laitetta on turvallista käyttää, jos se on asennettu ja sitä käytetään 
turvallisuusohjeiden mukaisesti. Laitteen käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää 
käyttöohjeet ja hänellä tulee olla koulutus toimintaterapian menetelmistä. Kaikkien 
toimijoiden tulee ymmärtää kuuman veden tuomat vaarat ja heidän tulee harjoitella 
toimenpiteitä vaarojen torjumiseksi. Mikäli altaaseen tai sen päälle vuotaa vaarallisia 
aineita, on allas kunnolla puhdistettava aineista.

Ohjauspaneeli
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Alkuasennus

Huom: Käytä vesijohtovettä. Mikäli alueellasi vesi on kovaa, voidaan käyttää myös destilloitua 
vettä.  Lisää 2,5 dl vesijohtovettä neljänneslitraan destilloitua vettä. Mikäli käytät ainoastaan 
destilloitua vettä, ei vesiallas välttämättä toimi kunnolla. 

 1.  Ota vesiallas esille ja aseta se tasaiselle alustalle. Varmista että alusta kestää altaan ja veden  
  yhteispainon. Tarkista, että altaan ja seinän välillä on tarpeeksi tilaa ilmankierrolle. Tarkista  
  että laitetta ei ole vielä kytketty mihinkään ja pakkausmateriaalia ei ole kiinni laitteessa.
 2.  Kiinnitä Stravan toimittama virtajohto altaan takaosaan ja pistorasiaan (älä käytä mitään 
  muuta virtajohtoa) ja käytä maadotettua pistorasiaa.
  Täytä allas vedellä juuri sensorin yläpuolelle asti.(n. 5cm). Käynnistääksesi laitteen paina  
  virtakytkintä laitteen takaosassa. Kun käynnistät vesialtaan ensimmäisen kerran, niin LCD  
  näyttöön ilmaantuu aloitusohje.
  Aloitusohje pyytää käyttäjää asettamaan ajan, viikonpäivän ja lämpötilan.
  Huom. Puhdistussykli on asetettu standardiksi.
 3.  Laite pitää käynnistää ennen käytön aloitusta. Aseta mukana tuleva ilmauspumppu altaan 
  pohjassa olevaan reikään. Paina pumppua kerran tyhjentääksesi sen ilmasta ja pidä se 
  paikallaan kunnes se on täyttynyt uudelleen. Ota pumppu pois reiästä. Varmista että vesi 
  alkaa kuplia reiästä alkaen ja huomaat pienen muutoksen moottorin äänessä. Jos tätä ei 
  tapahdu, voit toistaa menettelytavan kolme kertaa. Kun vesi kuplii, toimii laite oikein. Tämä 
  prosessi poistaa mahdollista ilmaa putkesta ja aktivoi pumpun.
 4.  Jatka täyttämällä allas toivottuun tasoon tai matalaan sisäiseen saranalinjaan asti.

OHJEET 

VAROITUS: Älä käynnistä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos laitteessa on 
näkyviä tai oletettuja vaurioita tai tyhjennysventtiili ei ole kunnolla suljettu.

Sensorien sijaintiIlmauspumppu
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Ohjauspaneeli:
Kosketusnäytön LCD näytön valot syttyvät kun laite menee päälle. 
Ohjauspaneelin toiminnot tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tehdä 
säätöjä omien tarpeiden mukaan.
 • Home Screen (aloitusnäyttö) sisältää istunnon ajan,    
  veden lämpötilatiedon, lämmön säädön, esiasetukset, reaaliajan ja  
  valikkokuvakkeen.
 • Esiasetetut tehdasasetukset lämpötilalle ja ajalle on valittu eri  
  muovimateriaalien valmistajien suositusten pohjalta. Ajan   
  ja lämpötilan voi muuttaa istunnon aikana käyttämällä +   
  ja - valintoja aloitusnäytöllä. Katso kaikki tehdasasetukset   
  käyttämällä horisontaalista rullaa < tai> aloitusnäytöllä.
 • Huom: Valkoiset aaltoviivat kertovat, että vesi lämpiää. Tämä  
  vaihtuu vihreäksi laatikoksi >symbolin kera, kun asetettu   
  lämpötila on saavutettu ja istunto voi alkaa.

• Valikosta löytyy seuraavat toiminnot:
 • Set auto on/off –  Tämä toiminto asettaa automaattisen “päällä”  
  ajastuksen ja “pois” ajastuksen tietyille viikon päiville. Tehdasasetus  
  tälle toiminnolle ei ole kytketty. Tämä asetus esilämmittää veden  
  istunnon alkamista varten ja säästää energiaa iltaisin kun sitä ei  
  tarvita.
 • Water evacuation – kun “start”-nappia on painettu, pumppu   
  tyhjentää veden poistoletkua pitkin. Tärkeää: varmista, että letku on 
  kunnolla kiinni altaan takaosassa. Tyhjennyksen voi keskeyttää 
  milloin vain painamalla “stop”-nappia. Pumppu lopettaa toiminnan 
  automaattisesti kun vesi on riittävästi poistunut.
 • Sanitation cycle – Strava Solutions suosittelee, että allas   
  puhdistetaan päivittäin. Hygieniaohjelma on tehdasasetuksissa  
  laitettu päälle. Ohjelma käy öisin ja se käynnistyy klo 20.00   
  sunnuntaista torstaihin. Ajan ja päivän voi muuttaa klikkamalla  
  “auto sanitation”. Kun ohjelma on hyväksytty, laite kuumentaa veden  
  erittäin kuumaksi (85 C) vedessä olevien mikrobien tappamiseksi.  
  Kun ohjelma on käynyt loppuun, laite palaa takaisin viimeisimpään  
  esiasetus- tilaan. (mikäli auto on/off -toiminto on päällä)
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• Hyödyllisiä vinkkelä - tämä näyttö tarjoaa käyttäjälle hyödyllisiä vinkkejä ja  
 tietoa Strava altaan käytöstä.
• Esiasetukset - tehdasasetusten lisäksi, käyttäjä voi ohjelmoida toivomiaan  
 esiasetuksia nimellä. Yksikköön voi tallentaa jopa 50 käyttäjäkohtaista  
 esiasetusta. Oletusarvo uuden käyttäjän esiastuksissa on 1 minuutti ja  
 oletuslämpötila on 68 C. 
 • Uuden käyttäjän esiasetuksen lisääminen: 1. Valitse valikossa  
  käyttäjän esiasetuksiin, klikkaa +, valitse materiaalikoko (halutessasi),  
  muovilevy-nimi ja säädä aika ja/tai lämpötila - ja + näppäimillä.  
  Tallenna save-näppäimellä jokainen valinta. 2. Päävalikossa, valitse +,
   joka löytyy oikeasta alareunasta esiasetusnäytön vierestä. Valitse  
  materiaalin koko (halutessasi), materiaalilevyn nimi ja säädä   
  haluamasi aika ja/tai lämpötila käyttämällä - ja + näppäimiä. Tallenna  
  save-näppäimellä.
 • Muuttaaksesi olemassa olevia esiasetuksia: Valitse valikosta   
  käyttäjän esiasetukset, paina muokkaa ja muuta haluttu aika ja/tai  
  lämpötila käyttämällä - ja + näppäimiä.
 • Huomaa: Tehdasasetusten esiasetettuja nimiä ei voi muuttaa tai  
  poistaa. Käyttäjäkohtaiset esiasetukset voi poistaa.
• Lämpötilan asetus - asetetut vaihtoehdot Fahrenheit tai Celsius.   
 Tehdasasetus on Fahrenheit.
• Aika-asetus - Aseta kellon aika rullaamalla pyörää joko 12 tai 24 tunnin  
 aikaasetukselle. Tehdasasetus on 12 tunnin valinnassa.
• Audio/visual - Säädä näytön kirkkautta ja äänisignaaleja. Piippaava ääni  
 ilmoittaa kun kymmenen viimeistä sekunttia käynnistyy.
NOTE: Äänen voi mykistää paitsi tiettyjä näytön vikailmoituksia.
• Tehdasasetus - VARO! Jos klikkaat reset, kaikki tehdasasetukset tulevat  
 käyttöön ja käyttäjäkohtaiset asetukset poistuvat.

OHJEET  JATKUU 
Jos puhdistusohjelma on manuaalisesti laitettu päälle, käynnistyy 5 minuutin ohjelma “start”-nappia 
painettaessa. Veden lämpötila näkyy ohjauspaneelin näytöllä puhdistusohjelman käydessä. Ohjelman 
loputtua lämpötila palautuu viimeksi asetettuun lämpötilaan.

Ainoastaan on/off tilan ollessa päällä yksikkö menee lepotilaan ohjelman loputtua.

 •  VAKAVAN PALOVAMMAN VAARA!  
 •  Pidä kansi suljettuna puhdistusohjelman aikana. Älä laita veteen mitään muovia tai muita  
  materiaaleja puhdistusohjelman aikana. Älä laita käsiä tai mitään muuta veteen.

VAROVAISUUS! VAROITUS! VAARA!
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Yleinen käyttö:

Veden tyhjennys:

Altaan puhdistus:

 • Kun allas on täytetty vedellä, virta päällä, esiasetukset säädetty ja tavoitelämpötila  
  saavutettu, voidaan lastamateriaalit laittaa veteen.
 • Paina start-nappia (vihreä nuolinäppäin aloitusnäytöllä). Ajastus voidaan keskeyttää ja  
  aloittaa uudelleen alusta tai edellisestä vaiheesta milloin vain.
 • Pidä kansi suljettuna, jotta veden lämpötila pysyy tasaisena ja riittävän lämpimänä  
  sekä haihtumisen ehkäisemiseksi.
 • Ole varovainen ottaessasi materiaalia pois altaasta. Käytä potilaalle lastamateriaali- 
  valmistajan ohjeiden mukaista materiaalia.
 • Pidä vesimäärä oikeana koko ajan. (noin 5-13 cm syvänä).

 • Anna veden jäähtyä ennen tyhjennystä. Vesi ei valu ellei lämpötila ole alle 74 C.
 • Varmista, että letku on kunnolla kiinni altaan takaosassa. Vesi ei valu, jos letku ei ole kiinni.
 • Klikkaa ohjauspaneelin valikossa H20 Evacuation (Tyhjennys) ja paina start.
 • Kun allas on tyhjä, suorita puhdistus. 

 • Strava suosittelee, että vesisäiliö puhdistetaan kaksi kertaa viikossa.
 • Käännä virta pois ja ota virtajohto pois seinästä. Poista vesi.
 • Pyyhi säiliö pehmeällä liinalla käyttäen mietoa pesuainetta. Huuhtele huolellisesti   
  puhtaalla vedellä. Pyyhi kuivaksi.
 • Täytä allas uudelleen ohjeiden mukaan. (katso ohje)
 • Mineraalikerrostumien poistoon voit käyttää mietoa etilkkaliuosta tai  kaupallista  
  kalkinpoistoainetta. Strava suosittelee vesialtaalle säännöllista kalkinpoistoa 
  kerrostumien poistamiseksi lämpöelementistä, UV-systeemistä ja sisäisestä 
  vesipumpusta.
 • Huomaa: Älä käytä valkaisuainetta tai peroksidipohjaisia aineita altaassa.

Huomaa: Vesipumppu ja UV valo ovat normaalitoiminnoissa koko ajan päällä.

VAROITUS!

SOFTAN päivitys:
 • Jos ohjelmistonpäivitystä vaaditaan, niin saat  uuden ohjelmaversion, mikä ladataan USB-
  tikulle.
 • Varmista, että laite on suljettu
 • Poista laitteen takapaneeli avaamalla neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä
 • Paikallista USB-kaapeli. Se on musta kaapeli, kiinnittyneenä poistoletkuun
 • Aseta USB-avain paikalleen
 • Aseta laitteeseen
 • Ohjelmiston päivitys on valmis , kun asennusohje näkyy näytöllä
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Ongelmien kartoittaminen

Varaosat

 Ylikuumeneminen: 
 Jos lämpötila ylittää 89° C astetta, katkaise virta ja ota yhteys huoltoon.
 Vähän vettä: 
  1.  Jos altaassa on vettä, varmista että kaikki vesi ei ole tislattua. Jotta sensori 
   tunnistaa veden tason, täytyy osan vedestä olla hanavettä. Jos altaassa on pelkkää 
   hanavettä, niin sammuta virta ja ota yhteys huoltoon.
  2.  Jos altaassa ei ole vettä, katkaise virta ja tarkista mahdolliset syyt - veden   
   haihtuminen tai vuoto laitteessa.
   • Haihtuminen - Varmista aina veden oikea määrä.
   • Vuoto - Katkaise virta ja kutsu huolto.

 Viallinen UV lamppu: 
 Katkaise päävirta. Poista johto sekä laitteesta että virtalähteestä. Irrota neljällä ruuvilla  
 kiinni oleva takaluukku. Poista varovasti musta kumisuoja UV-kotelosta ja liu’uta  
 lamppu pois. Irrota lampun molempien päiden kiinnitys. Vaihda polttimo. Yhdistä  
 uudelleen molemmista päistä ja aseta uusi polttimo paikalleen. Kiinnitä takaluukku.  
 Hävitä polttimo oikeaoppisesti.
 Tukkeutunut pumppu: 
 Viittaa tukkeumaan veden kulussa.
  1.  Jos ongelma veden poistossa, keskeytä tyhjennys ja ota yhteys huoltoon.
  2. Jos muu ongelma, katkaise virta ja ota yhteys huoltoon.
  Lämpötila-anturin virhe:
 Viittaa veden lämpötilaan, joka ylittää 90,5o astetta. Jos vikavalo palaa:
  1.   Jos vedentyhjennys on käynnissä, keskeytä tyhjennys ja kutsu huolto.
  2.   Jos vikavalo palaa normaalitoiminnan aikana, ota virtajohto seinästä ja ota yhteys  
   huoltoon.
 

Jos epäilet mitään ongelmaa puhdistuksen ja puhdistusaineiden yhteensopivuudessa, 
konsultoi tuotteen valmistajaa tai myyjää.

 Lämmityselementti REF 300.100  
 UV lamppu REF 300.105
 Verkkokaapeli  (US Sairaalataso) REF 300.107 
 Verkkokaapeli  (EU Sairaalataso)  REF 300.154
 Verkkokaapeli  (UK Sairaalataso)  REF 300.155
 Verkkokaapeli  (AU Sairaalataso)  REF 300.156  
 Letku REF 200.101
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Takuu/Vaihto 

Huolto 

Säilytys ja käsittely

Strava Solutions takaa, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja. Strava antaa 
laitteelle kahden vuoden takuun tuotteen toimituspäivästä alkaen jos laitetta on käytetty 
normaaliin tapaan ja on noudatettu kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita. Mikäli 
vaadit laitteen vaihtoa tai takuukorjausta, ota yhteyttä maahantuojaan. Kun olet saanut 
vahvistuksen ja ohjeet maahantuojalta, palauta laite alkuperäispakkauksessa.

Tuotteen arvioitu käyttöikä on viisi vuotta olettaen että, sitä on käytetty ohjeiden 
mukaisesti ja huollettu tarvittaessa. Käyttöikä voi olla pidempi, jos tuotetta on käytetty 
ja hoidettu huolellisesti. Huolimaton käyttö voi lyhentää käyttöikää. Tehtaan arvio 
käyttöiästä ei pidennä takuuaikaa.

 • Tarkista, ettei virtajohdossa tai pistokkeessa ole kulumia. Vaihda uusiin tarvittaessa.   
  Älä käytä irrotettavia virtalähteitä, joiden luokitus ei ole riittävä. Käytä Stravan   
  virtajohtoa. 

Suosittelemme seuraavia ohjeita laitteen kuljetuksessa ja säilytyksessä:

Käytössä: 0°C - 40°C
Säilytys: 0°C - 60°C

2Saastumisaste

Käytössä: maks  80%
Säilytys: maks 90%, ei tiivistyvä

Ympäristö (Lämpötila)

Ympäristö (Kosteus)

Valmistajan yhteystiedot:
Yleinen informaatio:
sähköposti: info@kismetus.com
puh. +1.423.313.61557

Tekninen Palvelu:
sähköposti: technicalservice@kismetus.com
puhelin: +1.210.284.1312



VALMISTAJA:
Strava Solutions,  LLC 
2733 Kanasita Drive,  #125
Hixson, TN 37343 USA
TEL:  1.423.313.6157
EMAIL:  technicalservice@kismetus.com

MAAHANTUOJA:
Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38
254 67 Helsingborg,  Sweden
TEL:  +46 42 25 27 00
EMAIL:  info@camp.se
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