Használati utasítás
XJ-2100 ionos légtisztító UV fénnyel (irodákba, szobákba)

Figyelem! Működés közben ne érjen az ionizációs tűkhöz!

Működés:
Három, világszerte elismert tisztítási technológia egyesítésével a készülék
maximális légtisztítást biztosít. Portalanítás, baktérium-pusztítás, kellemetlen
szagok semlegesítése.
Ezt a hatást egy hatékony ion generátor segítségével éri el, mely negatív
ionokat és aktív oxigént termel, mely baktériumot, vírust, gomba-spórát pusztít
el. Az ehhez szükséges energia csupán 3W.
Az aktív oxigént elektronsugár gerjeszti: az elektródák által előállított elektronsugár kettéhasítja az oxigén molekulákat az atomjukban, ezt nevezzük aktív
oxigénnek. Az aktív oxigén tisztítja a levegőt és semlegesíti a kellemetlen
szagokat.
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Porgyűjtő
Már néhány napos használat után jelentős mennyiségű port fog találni a
porgyűjtő lapon.
Integrált UV lámpa
A készülék belsejébe egy UV lámpa van beépítve, mely bekapcsoláskor
automatikusan működésbe lép. Ez elpusztítja a készüléken áthaladó vírusokat,
baktériumokat. Fogyasztása mindössze 0,5W hatásos élettartama kb. 1 év.
Közérzeti hatás
A készülék eltünteti a szagokat, füstöt és baktériumokat, tisztítja a levegőt,
egyúttal frissen tartja a levegőt tároló helyiségekben, fürdőszobákban is. A
termelt aktív oxigén képes arra, hogy vegyszerek nélkül eltűntesse a szagokat.
Halk működés
A készülék ventillátora két fokozatban működhet, HIGH(magas) és
LOW(alacsony). Mindkettő szinte hangtalan. A ventilátor használata nélkül is
jól működik a berendezés, annak bekapcsolására csak akkor van szükség, ha
intenzív szagot kell eltűntetni.
Felhasználási területek
A készülék hatékonyan használható mindenféle szobában, irodában,
autóban, várótermekben, stb. Helyezze el kb. 150-180 cm magasságban,
illetve ha van klímaberendezés, annak közelében, hogy a tisztított levegő
cirkulálása optimális legyen. Gépkocsiban történő használat esetén a
mellékelt öntapadó lapocskákkal rögzítse a készüléket.
Üzembe helyezés
A mellékelt kábellel csatlakoztassa a készüléket az áramforrásra. A POWER
gomb bekapcsolásakor a piros LED világítani kezd. Az ionizátor működésekor
friss illatot fog érezni, mint egy nyári vihar után.
A készülékben egy intelligens mikrochip biztosítja az iongenerátor kontrollált kibekapcsolását. LOW(alacsony) fokozaton 1 perc után kikapcsol, majd 3 perc
után ilyen végtelen ciklusba kezd.
HIGH(magas) fokozatba kapcsolva az iongenerátor folyamatosan működik.
A ventilátor ki-bekapcsolásához a készülék oldalán lévő szabályozót kell a
megfelelő állásba tolni.

Beállítás
A negatív ionok és aktív oxigén termelésének optimális beállítását a szoba
méretének megfelelően az előlapon található szabályozóval lehet elérni
(LOW/HIGH)
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Karbantartás/Tisztítás
A készülék hatékonyan köti meg a port szűrő, vagy egyéb kiegészítő nélkül. A
porgyűjtő magához vonzza a port és más szennyeződéseket, ezt legalább
kéthetenként meg kell tisztítani. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót
az áramforrásból. A készülék oldalán lévő fekete hengert forgassa lefelé és
húzza ki. A porgyűjtő lapot langyos, folyóvíz alatt mossa le, enyhe tisztítószert
használhat. (akár mosogatógépben is mosható)
Az ionizáló szálakat száraz ecsettel tisztítsa le.
Összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megszáradt.
A készülék belsejét évente kétszer érdemes kitisztítani. Ilyenkor vegye le az
előlapokat és a hátlapot, majd csavarja ki az alján található 6 csavart, és így
nyissa ki teljesen a készüléket. Nedves ruhával tisztítsa ki a belsejét.
Összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megszáradt.
A fent leírtakkal fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

UV lámpa cseréje:
Áramtalanítsa a készüléket!
Óvatosan nyissa ki a készülék hátoldalát.
Fogja meg a lámpa két végét két kézzel és enyhén húzza maga felé.
Az új lámpa üvegét ne fogja meg puszta kézzel, mert az ujjlenyomat
beleéghet az üvegbe.
Helyezze a lámpa egyik végét a tartóba, majd a másikat is.
Enyhe nyomással rögzítse a lámpát.
Tegye vissza a hátlapot, ügyeljen arra, hogy a nyíl lefelé mutasson.
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Figyelmeztetés!
- Működés közben tartson 50 cm távolságot a készülék kifúvó nyílásaitól.
- Ne tegyen semmilyen fémet a készülékbe, mert az zárlatot, vagy
meghibásodást okozhat.
- Autóban csak a készülékhez gyárilag szállított csatlakozókábellel
használja.
- Ne ejtse le, vagy üsse a készüléket.
- Távol kell tartani gyúlékony és robbanó anyagoktól
- Ne tegyük ki közvetlen napfénynek vagy gőznek.
- Ne tegyük túl forró helyre (radiátor közelébe)
- Tisztításhoz ne használjunk alkoholt vagy benzint, mert ezek
megrongálhatják a külső burkolatot.
- Gyerekek és állatok elől el kell zárni.

További tudnivalók
Ez a készülék frissíti a levegőt, de ez nem helyettesíti a rendszeres szellőztetést!
A készüléken semmiféle módosítás, átalakítás nem megengedett!
A gyártó és forgalmazó nem tehető felelőssé olyan hibákért, melyek a
készülék módosításából erednek.

Tartozékok:
1 db adapter, 230V
1 db adapter kábel 12V-os szivargyújtóhoz
2 db öntapadó lapocska autóban való rögzítéshez

Műszaki jellemzők:
Áramforrás:
Aktív oxigén:
Negatív ionok:
Energiafogyasztás:
Méretek:
Súly:
Hatótávolság:

230 V/ 12 V
< 0,05 ppm
> 1,2 x 106
8W
350x220x126mm
1406 g
30 m2
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