AROMA X 5 AZ 1-BEN

LEVEGŐTISZTÍTÓ
KÉSZÜLÉK

Használati útmutató
A készülék működése
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1 fedél

4 elektromos csatlakozó

8 alsó edény

2 kifújó nyílás

5 UV-fényforrás

9 tartókeret

3 elektromotorral

6 védőrács

10 szívónyílás

7 szűrőbetét

11 folyadék

ellátott ventilátor
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AZ AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK
ÜZEMBE HELYEZÉSE:
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1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket.
2. Emelje le a ventilátort és a szűrőt tartalmazó fedelet a készülék alsó részéről.
3. Töltse meg a készülék alját vízzel a jelzésig.
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez.
5. Helyezze a fedelet az alsó részre.
6. Helyezze üzembe a készüléket az adapter hálózatra történő csatlakoztatásával.
7. Győződjön meg a készülék működéséről.

A készülék ki- és bekapcsolása a hálózati adapter bedugásával, illetve kihúzásával történik. A ventilátor teljesítménye az adapter kapcsolójának elforgatásával szabályozható a mellékelt kulcs, vagy egy csavarhúzó segítségével.
Tilos a készülék üzembe helyezését gyermekre bízni!
Tilos a készüléket használat közben letakarni!

AZ AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:
Az AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK egyszeri feltöltéssel legfeljebb 5-7 napig üzemeltethető,
függetlenül attól, hogy folyamatosan vagy szakaszos üzemben működik-e.
Ezután tisztítás, karbantartás indokolt:
A készüléket áramtalanítjuk, majd a fedelet leemeljük a készüléktestről. A szűrőt (filtert) levesszük a szűrőtartóról
és a készülék aljával együtt kizárólag enyhén mosószeres vízzel mossuk ki (azaz a tisztításra vegyi anyagokat
nem használunk.) A szűrő mosógépben nem mosható. A tisztított szűrőt visszahelyezzük a szűrőtartóra és az
üzembe helyezés szabályai szerint ismét működésbe hozzuk a levegőtisztítót. A készülék fedelét vízbe meríteni
tilos, a motortérbe víz ne kerüljön! A készülék anyagát tekintve ütésálló, magasfényű műanyag (ABS). Az AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉKET teljesítmény szerint is csoportosítjuk, hogy az Ön igényeinek
megfelelő típust választhasson: 56 lég m3/ óra (35-50 m2), vagy 70 légköbméter/óra (45-70 m2). A tisztítás során
képzett erős nyomás hatására az eszköz felülete megsérülhet!
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FIGYELMEZTETÉS
Hogyan csökkentse a tűzveszélyt, az áramütés-, és sérülés veszélyét?
• Ne tegye ki az eszközt nedvességnek.
• Ne helyezzen az eszközre folyadékkal megtöltött edényeket, például vázát.
• Kizárólag az előírt tartozékokat használja.
• A készülék javítását ne végezze saját kezűleg. A javítást kizárólag szakképzett személlyel végeztesse el.
• Ne hagyja, hogy az eszközre bármilyen fémtárgyak essenek.
• Az eszközre ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát!
• Ne zárja el a szellőző nyílásokat.
• A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
• A készüléket óvja az erős napsütéstől, a magas hőmérséklettől, az erős nedvességtől és a túlzott rázkódástól.
• Ez a készülék nem alkalmas kültéri használatra.

HÁLÓZATI KÁBEL / TÁPEGYSÉG
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az adott elektromos feszültség megegyezik a készülék részére előírt feszültséggel.
• A csatlakozó dugót rendesen csatlakoztassa a konnektorba.
• Ha egy mód van rá, ne használjon hosszabbító kábelt.
• Ne rángassa a tápkábelt, ne csomózza össze, és ne helyezzen a tápkábelre nehéz tárgyakat.
• Ne nyúljon a csatlakozó dugóhoz nedves kézzel.
• Ragadja meg a csatlakozó dugó testét, hogy biztonságosan ki tudja húzni.
• Ne használjon semmilyen sérült hálózati dugót vagy hibás konnektort.
• A terméket úgy telepítse, hogy a tápkábelt azonnal ki tudja húzni a konnektorbór, ha valami probléma merül fel.

APRÓ TÁRGYAK / A CSOMAGOLÁS TARTALMA
Ügyeljen az apró tárgyakra (pl. csavarokra és egyéb szerelési anyagra) és főleg a csomagolás tartalmát tartsa
távol a gyermekektől, hogy így elkerülje azok esetleges lenyelését.
Ne engedje a gyermekeit a műanyag fóliával játszani. Fulladásveszély fenyegeti őket!

HÁLÓZATI ADAPTER:
• A hálózati adapter 230 V/50 Hz váltóárammal működik, 12V.
• Ha a csatlakozó dugó nem illeszkedik a konnektorba, használjon megfelelő konnektor adaptert.
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RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A készülék a levegő tisztítására szolgál egyes helyiségekben. A készülék kizárólag erre a célra van tervezve, és
csakis erre a célra lehet használni. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni.
Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek használják (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalat és/vagy tudás hiánya esetén.
Ezek a személyek abban az esetben használhatják a készüléket, hogyha olyan személy felügyeli őket, aki felelős
a biztonságukért. A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA
• A készülék javítását kizárólag szakképzett személlyel végeztesse el.
• A készülék átalakítása vagy módosítása az érintett termék biztonságos használatát veszélyezteti.
Figyelem: Sérülésveszély!
• Soha ne nyissa fel, vagy szerelje szét a készüléket önkényesen és soha ne végezzen a készüléken bármilyen
javításokat saját kezűleg!
•A
 helytelen összeszerelés a készülék meghibásodásához, vagy annak elromlásához vezethet.
Figyelem: nem vállalunk felelősséget a keletkezett károkért! Fenntartjuk a lehetséges technikai változások és
hibák jogát. Ügyeljen arra, hogy a készülékre a garancia abban az esetben nem vonatkozik, ha a készüléken
bármilyen idegen beavatkozás történik.

Teljesítmény: 56 lég m3/óra, vagy 70 lég m3/óra
Üzemmód: folyamatos, 24 óra
Áramforrás: 12V
Forgalomban lévő szín: fehér
Súly: 800 g
Tisztítás: 7-10 naponta javasolt.
Garancia: 1 + 1 év, ha a vásárlást követően 14 napon belül regisztrál weboldalunkon!
www.aromax.hu/pluszegyevgarancia

Forgalmazó: AROMAX ZRt., 1031 Budapest, Záhony u 7., tel.: 00 36 1 8808-480, e-mail: aromax@aromax.hu
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