
Fotokatalytická čistička vzduchu
Návod k obsluze

Popis

Servis

Čističku vzduchu dodáváme ve verzi stolní (viz
obrázek dole) a v kónickém provedení do auta.
Verze do auta obsahuje místo síťového napáječe
adaptér pro připojení k cigaretovému zapalovači.

Spínač

AdaptérUSB

Horní část

Nádoba
na vodu



Čistička Upozornění

Technické údaje

PoužitíPoužití

Přístroj čistí znehodnocený vzduch, odstraňuje jemný
prach a kouř z cigaret. Regeneruje mdlý vzduch a tak
připomíná květinu, co mění CO2 na kyslík.
Čistička má dále funkci osvěžovače, zvlhčovače,
sterilizátoru (odstraňuje bakterie a viry) a je vybavena
modrým osvětlením. Do nádobky s vodou je možné
přidat pár kapek aromatického oleje.
Přístroj používá fotokalytickou metodu, kdy aktivovaná
vrstva fotokalyzátoru odstraňuje ze vzduchu závadné
částice a chemické látky. Pracuje s modrým světlem
LED, takže není zdrojem UV záření ani ozonu.
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Pokud jsou po plnění nádobky na přístroji či příslu-
šenství kapky, před připojením je nejprve osušte.
Na přívod a napájecí adaptér sahejte jen suchou
rukou!
Pokud čističku nepoužíváte, vylijte vodu.
Nezapínejte čističku pokud do horní části vnikl cizí
předmět nebo tam zatekla voda.
Čističku umístěte na místo, kde je normální teplota a
vlhkost (dál od zdrojů tepla, suché prostředí).
Nesušte čističku fénem nebo na horku. Nechte ji jen
oschnout na vzduchu.
Používejte pouze přiložený adaptér.
V případě poruchy se obraťte na servis.

Funkce

Rozměr

Hmotnost Napájení USB

Odstraňuje jemný prach a kouř, odstraňuje ze
vzduchu bakterie, viry a některé chemické látky,
osvěžuje a zvlhčuje vzduch, osvětluje

Stolní verze: 100 x 100 x 145 [mm]
Verze do auta: kónický tvar do držáku nápojů

Cca 320g 5V/100mA (DC)

w Nádoba s vodou
Pokud je přístroj používán s vodní náplní, otočíme
průhlednou spodní nádobkou a odejmeme ji.
Naplníme ji vodou (nejvýše k rysce), nasadíme horní
část a pootočením obě části zajistíme.
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Napájení
Přístroj je možné napájet pomocí přiloženého
adaptéru nebo z USB portu počítače (power banky).

Zapnutí a vypnutí
Přístroj se zapíná stiskem tlačítka v horní části
(uprostřed zeleného listu u stolní verze). Vypíná se
opakovaným stiskem tlačítka, nebo odpojením.
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