AIR WOLF LEVEGŐSZŰRŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Vásárló!
Szeretném bemutatni a ventillátorral kényszervákuumolt légtisztító berendezést az AIR WOLF® ECO-t.
Működési elve: (LLDS-rendszer)
Az AIR WOLF® ECO levegőszűrő, légtisztító készülék különleges szűrőanyag alkalmazásával az egyik legkorszerűbb, a
tisztítandó légtér többszöri visszaforgatásával működő, tiszta légtér előállító berendezés.
Mi is az LLDS-rendszer?
A levegő áramoltatásának rendszere vákuumozott térben, kisteljesítményű (1,1 W/h), de nagy légszállítású ventillátorral. A
készülékcsalád 56 m3/óra légszállítású berendezésből áll.
Mire jó és hol alkalmazható az AIR WOLF® ECO Levegőszűrő?
A készülék alkalmas és kiválóan használható: lakóterek, hálószobák, gyerekszobák, konyhák, vendéglátó és
szórakozóhelyek, kórházak, rendelők, várótermek, tárgyalók, irodák, számítógéptermek, dohányzóhelyek és más
egyéb helyiségek szagmentesítésére, légszűrésére és légtisztítására.
A termékcsalád bármelyik készüléke kiválóan alkalmas a levegőben lebegő allergén anyag, -virágpor, por, poratka,
házipor, toll, szőr, füst, pollen, gáz, (benzingőz kivételével) gőznemű anyagok, konyhaszag, dohányfüst, és más
kellemetlen szaghatás lekötésére, megszűrésére.
Az AIR WOLF® ECO a levegőben lebegő apró részecskéktől (1-3/1000 mm nagyságig) tisztítja meg a levegőt a
speciális baktericid ölő anyaggal átitatott szűrőanyag porózus szerkezetén keresztül, miközben mentesíti a levegőt a
káros anyagoktól, baktériumoktól, gombáktól, dohányfüsttől, konyhai illetve egyéb más kellemetlen szagoktól stb.
FOLYAMATOS MŰKÖDTETÉS ESETÉN A LEVEGŐ TISZTASÁGA IS FOLYAMATOSAN EMELKEDIK.
Az AIR WOLF® ECO elhelyezése, üzembe helyezése:
a készülék kicsomagolása után leemeljük a ventillátort, és a szűrőt tartalmazó fedelet a berendezés aljáról
a készülék alját a jelzésig töltjük vízzel (hozzáadjuk az ajánlott oldatot, pl.:dohányfüst, étel, egyéb szaghatások,
baktérium és csíraölő adalék anyagot vagy illóolajat)
a hálózati adapter megfelelő csatlakozóját a készülékhez csatlakoztatjuk
a fedelet ráhelyezzük az alsó részre, és az adaptert feszültség alá helyezzük
meggyőződünk a készülék működéséről. Gyermekek ne helyezzék üzembe!
A készüléket padlószint 0,0 -1,2 m magasságig javasoljuk elhelyezni
TILOS A KÉSZÜLÉKET LETAKART ÁLLAPOTBAN ÜZEMBE HELYEZNI ÉS ÜZEMELTETNI!
Az AIR WOLF® ECO üzemeltetésével minimális folyadék porlasztódik el (5-10 g/óra)
A készülék folyamatos működtetésével a kívánt tisztaságúra lehet tisztítani a levegőt.
Célzott hatások elérésére használjon különböző oldatokat pl.:
AIR WOLF® Általános adalék
AIR WOLF® natúr adalék: az illatra érzékenyeknek! : 4-47 % fertőtlenítő hatású, dohányfüst, szag, szmog por ,
virágpor, atka, baktériumok, vírusok, csírák, gombák stb. ellen
AIR WOLF® Ster adalék: 97-99 % körül fertőtleníti a levegőt. Túlzott alkalmazása immunhiányt (ellenálló képesség
csökkenést) idézhet elő.
AIR WOLF® Humán-A adalék: 7-20 % fertőtlenítő hatású, atkaürülék, pollen, baktériumok vírusok, csírák, gombák stb.
ellen. Általános megelőzés céljából. (Prevenció)
AIR WOLF® füst és szagmentesítő: Izotóniás sóoldat (0.9%); Gyógyvizek pl.:Salvus víz, Igmándi víz stb, Almaecet, szűrt
kamilla, zöldtea, stb., Diapulmon, vagy Diaphilin oldata; Aromaterápia illetve különböző illatosítók.
Az oldatok bármely gyógyszertárban beszerezhetők, kívánság szerint összeállíthatók. Az oldatok összeállításánál a kívánt
hatás elérésének érdekében (főleg allergiás, asztmatikus megbetegedések kezelésénél) kérje ki kezelőorvosa,
gyógyszerésze tanácsát, javaslatát!
Víz (folyadék) nélkül aktív légszűrő berendezésként működik.
A FELHASZNÁLÓ ÉS A GYÁRTÓ CÉLJA A TISZTA LÉGTÉR MEGTEREMTÉSE.
FONTOS TUDNIVALÓK:
- a szennyeződést elnyeli, megszűri a belső tér levegőjét, és tisztítva nyomja vissza légterünkbe, életterünkbe.
- a szaganyagok nem csapódnak ki a berendezés belső falára, és így a szaghatás nem tárolódik.
- szinte teljesen leválasztja a levegőben lebegő zsírmolekulákat
- teljesen eltünteti a dohányfüstöt, kiszűri a levegőből az allergiát okozó anyagokat
- illóolajat használva üzemeltetéskor kellemes illatot termel a helyiség légterében, kellemetlen szaghatások, vagy pl.
Konyhaszag helyett, a helyiségben nem okoz huzathatást
- a helyiség minden pontján a hőmérséklet és a páratartalom állandósul
- igen kicsi az elektromos energia igénye. (1,1 W), üzemeltetése kis költségű
- Könnyen tisztítható, különösebb műszaki szakértelmet nem igénylő berendezés
- a készülék folyadéktároló részét és a szűrőt ajánlatos heti rendszerességgel tisztítani
- a megszűrt szennyeződés könnyen kezelhető, és ártalmatlanítható ( a szűrőt a berendezésből kiemelve egyszerűen folyó
melegvízzel enyhe mosószerrel kimossuk és ismét használatba vehető)

MŰSZAKI ADATOK:

- feszültség 12V (egyenáram)
- szállított légteljesítmény: 56 m3/h
- üzemidő:lehet folyamatos, illetve tetszés szerint
-79 /1997. (XI..31.) IKIM rendeletnek megfelel
- M. E. E. I. eng. Sz.:D2116H118; D2115H118 (adapter)
- KERMI sz.: E-2005/001000-1
-ÁNTSZ szám:8008/15/2001 OEK

- teljesítmény 1,1 W
- részletes műszaki adatok a ventillátoron
- zajszint: 28 dBA
-BS EN (MSZ) 14644-1:1999 sz. szabv. Megfelel
- CE nyilvántartási szám:0202/2002
-ÁNTSZ szám: 8008/28/2001 OEK

Az AIR WOLF ECO tartozékai: 1 db szűrőbetét, 1 db tesztoldat, (AIR WOLF füst, és szagmentesítő) 1 db adapter (állítható)
amit az üzembe helyezéshez biztosít az Air Wolf Hungary Kft. térítés mentesen a vásárlóink részére. (Nem garanciális
termék) -Garanciánk csak az általunk gyártott légtisztító berendezésre vonatkozik.
Figyelem: Üzembe helyezéskor ügyeljen az adapter helyes csatlakoztatására.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az Air Wolf Hungary Kft. tanúsítja, hogy általa forgalomba hozott AIR WOLF ECO 56 m3/h típusú 201511 gyártási számú
levegőszűrő fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22. ) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően 12 hónap
jótállást vállal az AIR WOLF HUNGARY Kft 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 6/B.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A fogyasztói szerződés megkötését a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet 2 § alapján bizonyítottnak kell tekinteni abban az esetben, amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot. Ennek érdekében kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot.
Gyártó: AIR WOLF HUNGARY KFT.
Központi szerviz és vevőszolgálat: 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 6/B
Telefon/fax: 06-56/370-680, 06/20/55-95-699, 06-20/352-94-91
www.airwolf.hu
airwolf@airwolf.hu
FONTOS TUDNIVALÓK:
Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a termékhez melléklet használati útmutatót.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett eszközök
esetén az üzembe helyezés napjával történik.
A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthető.
A fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása esetén, javítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett
szervíznél közvetlenül is érvényesítheti.
A fogyasztási cikket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez kell beszállítani, eljuttatni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ:
-

Nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, karbantartási, tisztítási munkák esetén.
A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopás esetén.
Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
A készülék helytelen üzembe helyezése és beállítása illetve, az eredeti csomagolás hiánya esetén.
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