Kezelési Útmutató

MARVEL Légtisztító
Ez a készülék egy légtisztító, mely egy rendkívül hatékony e-nano-szűrőt használ.
Az e-nano-szűrőt azzal a tudattal készítették, hogy minden anyag, aminek van tömege, van polaritása is (+,-). A szűrőben lévő apró cikcakkos járatok
azért vannak, hogy a levegő a lehető legtovább maradjon a szűrőben. Ilyen módon a polarizált (+.-) statikus elektromosság a járatokon belül összegyűjti
és megköti a port és a kellemetlen szagokat.

A készülék tartozékai
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Fedél
E-nano szűrő
Szűrő foglalat
Gyűrű
Ventillátor
Test

Hogyan használjuk

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékhez.
2. Helyezze a készüléket egy könnyen megközelíthető helyre.
3. Csatlakoztassa a táp egységet az elektromos hálózathoz, egy kék fény
világítani kezd, ha megérinti, akkor normál módban indul el a készülék, ha
még egyszer megérinti, éjszakai módba lép a készülék. Ha még egyszer
megérinti kikapcsol.

Hogyan cseréljünk szűrőt
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Áramtalanítsa a készüléket.
Vegye a készüléket a két keze közé és tekerje el a fedelet az óra mutató járásával ellentétes irányba, hogy kinyissa készüléket.
Távolítsa el a szűrő foglalatot és a szűrőt, majd cserélje ki egy újra.
Vegye a készüléket a két keze közé és tekerje el a fedelet az óra mutató járásával megegyező irányba, hogy vissza zárja a készüléket.

Szűrő takarítás módszerei





Ha a szűrőt kitakarítja porszívóval és/vagy kimossa tiszta vízzel, miután a színe fehérről szürkés
feketévé változott.
Mivel az e-nano réteg állandó elektrosztatikus töltéssel rendelkezik, bármennyiszer újra lehet
használni, de a színe lehet, hogy sötét marad.
A szűrő cseréjét a használat intenzitásától függően 1-2 évente javasoljuk.
Ne használjon vegyszereket a szűrő takarításakor!

Figyelem! Olvassa el a használati utasításokat a gépüzembe helyezése előtt!
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Hálózati feszültségek: 100V~240V
Ne ejtse el a készüléket, vagy tegyen idegen anyagokat
be.
Gyermekektől távoltartandó!

2.
4.
6.

Ne öntse le folyadékkal.
A szűrő cseréjekor győződjön meg arról, hogy a készülék le van
áramtalanítva.
A logónak kell felfelé lennie elhelyezéskor.

