PIANO LIFE SAVER SYSTEM, HUOLTO-OHJEET
Piano Life Saver -järjestelmän ylläpitäminen on erittäin helppoa. LED-paneeli kertoo sinulle,
koska sinun tulee suorittaa ainoa pakollinen tehtävä: lisätä vettä. Järjestelmän asentaja käy
kanssasi lävitse kaikki tehtävät. Mikäli olet epävarma jostain suoritettavasta tehtävästä,
ota yhteyttä pianonvirittäjääsi.
Pianon omistajan säännölliset tehtävät:
1. Varmista, että järjestelmä on aina kytketty. Tarkista, että virtajohto on liitetty pistorasiaan.
Järjestelmä tarvitsee jatkuvan virransaannin toimiakseen tarkoitetulla tavalla. Virrankulutus on
alhainen, vuositasolla noin 15-20 €. Vihreä virtavalo (POWER) palaa aina.

2. Lisää vettä, kun keltainen valo (WATER) vilkkuu. Kuten liikennevaloissa; noudata
valoja. Lisää vettä vain silloin, kun valo vilkkuu.

MITÄ JOS...
Keltainen valo vilkkuu?
Tämä tarkoittaa, että järjestelmään tulee lisätä vettä
mukana olevalla vesikannulla. Kylmä hanavesi sopii
tähän käyttöön. Myös suodatettua vettä voi käyttää.
1. Lisää vettä kannuun punaiseen viivaan saakka.
2. Lisää veteen yksi korkillinen hoitoainetta.
3. Irrota täyttöputken näkyvillä oleva osa
kiinnikkeistään.
4. Liu’uta kannun suuaukko täyttöputkeen n. 1,5 cm.
5. Kaada vesi täyttöputkeen.
6. Kun kannu on tyhjä laske se hetkeksi alemmas
kuin täyttöputki. Siten vielä putkessa oleva vesi
valuu takaisin kannuun.
7. Irrota kannu täyttöputkesta.
8. Aseta täyttöputki takaisin kiinnikkeihinsä.

MITÄ JOS...
Punainen JA keltainen valo vilkkuvat?
Täytä ensin säiliö, kuten edellä ja odota 30 minuuttia.
Mikäli keltainen valo sammui, mutta punainen
valo edelleen vilkkuu, laite tarvitsee uudet
haihdutinkankaat. Ilmoita asiasta pianonvirittäjällesi.

Punainen valo vilkkuu?
Mikäli vain punainen valo vilkkuu, tulee laitteen
haihdutinkankaat vaihtaa. On suositeltavaa vaihtaa
haihdutinkankaat kerran vuodessa. Voit tehdä sen
itse tai pyytää pianonvirittäjääsi tekemään sen.

HUOM!
Piano Life Saver System tulisi huollattaa/tarkistuttaa aina virityksen yhteydessä.
Piano Life Saver System ei poista normaalia virityksen ja huollon tarvetta.
Sen tarkoituksena on pitää pianosi hyvässä kunnossa huoltojen välinen aika ja siten
pidentää myös soittimesi elinikää.
Käytä VAIN Dampp-Chaser Pad Treatment ainetta Piano Life Saver järjestelmässä.
Muut saatavilla olevat aineet voivat sisältää kemikaaleja jotka vahingoittavat soitintasi tai
kostutusjärjestelmää.
Mikäli käytät toisentyyppistä kostutusjärjestelmää, voi Piano Life Saver System takuu raueta.
Mikäli siirrätät pianoa, pyydä virittäjääsi tyhjentämään säiliö ja valmistamaan järjestelmä
kuljetusta varten.
Siirron jälkeen, virittäjän tulee asentaa järjestelmä uudelleen toimintakuntoon.
Järjestelmän takuu raukeaa, ellei näin ole tehty.
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