Instrukcje operacyjne:
Oczyszczacz posiada preinstalowany filtr kompozytowy. Poniżej znajdują się ogólne wytyczne,
które należy przestrzegać: Nie zezwalaj na nieuprawnione modyfikacje. Nie wkładaj metalowych
obiektów typu pinezka, igła, opiłki etc. w jakikolwiek otwór urządzenia. Może to doprowadzić do
zwarcia. Czyszcząc produkt, pamiętaj o odłączeniu urządzenia z prądu. Dzięki temu możliwe jest
przeczyszczenie produktu delikatnie zwilżoną chusteczką. Zabronione jest używanie
jakichkolwiek środków chemicznych, które po uruchomieniu mogą przyczynić się np. do zwarcia.
Jeśli napięcie jest inne niż 12V, urządzenie nie będzie pracować poprawnie, istnieje ryzyko
zwarcia, a nawet pożaru. Nie trzymać urządzenia w miejscach o podwyższonej wilgotności.
Miejsca suche są wskazane do trwałego umieszczenia produktu. Nie wolno używać
oczyszczacza w temperaturze przekraczającej 75 stopni Celsjusza. Produkt ma zastosowanie
do aut, samochodów, biur. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w działaniu lub uszkodzenia,
skontaktuj się z importerem. Nie używać produktu w miejscach, w których zapalne oraz
wybuchowe środki są przechowywane. Najbardziej optymalną temperaturą do przechowywania
produktu jest tzw. temperatura pokojowa, w suchym miejscu.

Samochodowy/domowy/biurowy

oczyszczacz powietrza
z aromatyzerem oraz lampą UV
AB8840

Dane techniczne:
Rozmiar: 190*125*68mm
Napięcie wejściowe: 12V
Moc: 6W
Elementy składowe:
Oczyszczacz powietrza (1 szt.), Pudło prezentowe/opakowanie (1 szt.), Kabel zasilający (1
szt.), Instrukcja (1 szt.), Klips z paskiem mocującym do fotela (1 szt.)
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Warunki gwarancji:
Podstawą roszczenia gwarancyjnego jest sytuacja w której urządzenie nie działa w sposób
zgodny z instrukcją.
Gwarancja nie przysługuje w następujących sytuacjach:
- dokonano modyfikacji we własnym zakresie
- produktu nie używano zgodnie z zaleceniami z instrukcji
- na produkcie są widoczne wyraźne zarysowania bądź uszkodzenia

W celu użycia aromatyzera, usuń tylną klapkę, dodaj zapach, zamknij klapkę. Przypnij zasilanie
Sekwencja używania: Naciśnij przycisk zasilania
. Dostosuj prędkość: wysoka/niska. W celu
oczyszczenia powietrza - ustaw prędkość na wysoką. Po 30 minutach zmień prędkość na niską.
Dla utrzymania powietrza w stopniu oczyszczonym należy ustawić prędkość niską ("low"). W
nocy zalecana prędkość oczyszczania w domu to poziom niski ("low").

Wymiana filtra, dodatnie aromatu, użytkowanie:
Jest zalecana co 6 miesięcy. Wymiana może być konieczna wcześniej, w zależności od
warunków/środowiska w którym jest używany sprzęt. W celu wymiany filtra otwórz tylną
pokrywkę, zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę, zgodnie z rysunkiem poniżej:
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