Ionový čistič vzduchu iPure
Příručka
Gratulujeme ke koupi ionového čističe vzduchu, který eliminuje pachy a čistí a osvěžuje vzduch v místnosti.
Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte příručku a bezpečnostní pokyny. Pečlivě příručku
uchovejte, abyste ji v případě potřeby měli při ruce.

Bezpečnostní pokyny
Čistič vzduchu používejte pouze uvnitř a při suchém okolním vzduchu. Před čištěním přístroje vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Přístroj smí být použit dětmi od 8 let a osobami s omezenými tělesnými, smyslovými a
duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pouze pokud jsou
pod dohledem nebo jsou řádně poučeny o bezpečném používání přístroje, aby rozuměly případným
nebezpečím. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou
pod dohledem.

Sestavení
1. Přístroj vyjměte z obalu a prověřte, zda nemá nějaké viditelné poškození.
2. Čistič vzduchu můžete použít na každém oblíbeném místě v místnosti ale doporučujeme Vám,
vzdálenost alespoň 2 metry od postele nebo postýlky a nepoužívejte jej v nevětraných místnostech.
3. Čistič vzduchu zastrčte do zásuvky. Kolečkem na pravé straně čistič vzduchu zapnete. Jakmile je
přístroj v provozu, rozsvítí se zelená kontrolka. Otočením otočného přepínače až na doraz vyvoláte
maximální výkon čističe vzduchu a poté jej podle potřeby upravte. Intenzita je bezstupňově
regulovatelná.
4. Noční světlo lze zapnout stisknutím tlačítka (nahoře uprostřed).
5. Na výstupním otvoru čističe vzduchu vzniká ionizační zápach (po vlhké zemině). Tento ionizační
zápach je zcela normální a pouze poukazuje na to, že přístroj funguje správně. Čistič vzduchu nechte
běžet alespoň dvě nebo tři hodiny, aby se ionizační vůně postupně rozptýlila po celé místnosti.
6. Použití tohoto produktu v žádném případě nenahrazuje adekvátní čištění místnosti nebo
dodržování příslušných zdravotních a hygienických pravidel. V důsledku ionizace vzduchu
v místnosti se prach a další částice obsažené ve vzduchu usazují na površích a lze je odstranit
běžným čištěním.

Údržba
Iontový čistič vzduchu iPure nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Jednou za měsíc vyčistěte otvory pro výstup
vzduchu vlhkým hadříkem nebo vysavačem, zabráníte tak hromadění prachu nebo nečistot na otvorech a
přístroj bude správně fungovat.
POZORT! Před čištěním je důležité odpojit napájení!
Nepoužívejte čisticí prostředky ve formě sprejů. Do přístroje se nesmí dostat žádná pára ani vlhkost. Čisticí
prostředky a vlhkost mohou přístroj poškodit, což by zneplatnilo záruku na výrobek.

Vlastnosti
•
•
•
•
•
•

speciální design pro malé místnosti
kompaktní a přenosný
bez chemických látek
snadná manipulace
nízká údržba
přepínatelné noční světlo

Technická data
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•
•
•
•
•

napětí: 110-240 V, 50/60 Hz 4,5 W
spotřeba energie: minimálně 4,5 W
koncentrace ozonu: <0,05 ppm
hladina akustického tlaku: 26,3 dB
doporučená velikost místnosti: 20 m krychlových

POZOR
POZNÁMKA PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI MATERIÁLU
Symbol přeškrtnutého koše znamená, že se musíte informovat o příslušných předpisech pro místní likvidaci
tohoto typu produktu. Nevyhazujte tento výrobek do domácího odpadu. Při likvidaci musíte dodržovat
místně platné předpisy. Elektrické a elektronické výrobky obsahují nebezpečné látky, které mohou mít
extrémně škodlivé účinky na životní prostředí nebo lidské zdraví, a musí být řádně zrecyklovány.
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