
Oczyszczacz powietrza z jonizatorem | Newgen Medicals (NC5328)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość pakietu:

• oczyszczacz powietrza

• zasilacz

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230 V AC / 12 V DC 500 mA

Waga: 400 g

Wymiary: ok. 30 x 10 x 6 cm.

Stosowanie

UWAGA!

Podczas pracy urządzenia, żadne osoby nie mogą przebywać w pokoju!

Przed  zastosowaniem,  pomieszczenie  musi  być  odpowiednio

wentylowane!

• Na poziomie pracy "Turbo" urządzenie pracuje z najwyższą możliwą wydajnością w celu

osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Aby uniknąć wpływu na dobre samopoczucie, należy

podczas pracy urządzenia pozostawać w innym pomieszczeniu.

• Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda z tyłu oczyszczacza powietrza. Następnie

podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

• Ustaw  przełącznik  oczyszczacza  powietrza  na  pozycję  WHISPER,  jeśli  chcesz  używać

oczyszczacza powietrza przez dłuższy czas.

• Ustaw przełącznik oczyszczacza powietrza na pozycję TURBO, jeśli chcesz oczyścić jak

najwięcej powietrza w krótkim czasie.

WSKAZÓWKA

Uchwyt  na  górze  oczyszczacza  nie  jest  przeznaczony  do  trzymania  lub

przenoszenia, ale służy do wyjmowania filtra do oczyszczania. Aby to zrobić,
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należy  wyciągnąć  i  wytrzeć  filtr  wilgotną  szmatką.  Następnie  umieść  filtr  z powrotem  w

urządzeniu.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Nigdy nie należy używać produktu w trwale zamkniętych pomieszczeniach.

• Należy wietrzyć pomieszczenie regularnie.

• Osoby chore na astmę nie powinny używać urządzenia.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Uwagi

Urządzenie zawiera generator ozonu, który wytwarza niewielką ilość ozonu (O3). Jeśli cierpisz na

choroby płuc, astmę, choroby serca, choroby układu oddechowego, problemy z oddychaniem lub

jesteś wrażliwy na ozon, zasięgnij przed użyciem urządzenia porady lekarza, aby upewnić się, czy

stężenie ozonu generowane przez to lub podobne urządzenie jest dla Ciebie bezpieczne.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza,  że  produkt  NC-5328  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHS

2002/95/EG i dyrektywą EMV 2004/108/EG.
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