PureAir Room air purifier
Käyttöohje – tuotenumero 94010

Kiitos kun ostit PureAir huoneilman puhdistimen. PureAir parantaa ilmanlaatua ja tarjoaa sinulle
ja perheellesi puhtaampaa ilmaa kotona. Tämä huoneilmanpuhdistin käyttää uusinta teknologiaa ilmanlaadun
parantamiseksi suljetuissa huoneissa. Huoneilmaa saastuttavat allergeenit, virukset, homeet, hienopöly tai jopa
huonekalujen, maalin ja savun tuottamat haitalliset kaasut. Nämä haitalliset aineet ovat näkymättömiä ja vaikka haju
olisi neutraali, ne ovat kuitenkin edelleen terveydelle haitallisia. PureAir imee nämä haitalliset aineet ilmasta ja
palauttaa puhdistetun ja raikkaan huoneilman. Lue turvaohjeet huolellisesti ja noudata ohjeita. Säilytä ohjeet
myöhempää käyttöä varten.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Huomio
•
•

Älä upota laitetta tai sen virtapistoketta veteen tai muihin nesteisiin tai syttyviin puhdistusaineisiin. Näistä voi
aiheutua sähköisku tai tulipalo.
Älä koskaan aukaise laitetta, tässä on sähköiskun vaara. Jos laite ei toimi oikein, ÄLÄ yritä korjata sitä itse. Ota
yhteyttä jälleenmyyjään. Jos laite avataan tai sitä yritetään korjata itse, takuu mitätöityy.

Varoitus
•
•
•
•

•
•

Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen.
Käytä vain kotona. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
Tämä tuote ei ole lelu! Älä anna lapsen leikkiä sillä.
Pidä laite poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Tarkista laite ja sen virtapistoke näkyvien vaurioiden
varalta ennen jokaista käyttöä. Jos laitteessa on vaurioita, älä käytä sitä. Vältä voimakasta kuumuutta ja
suoraa auringonvaloa.
Vältä tuomasta laitteen sähköliitäntöjä kosketuksiin metalliesineiden kanssa
Varmista, että ilmanotto- ja poistoaukot eivät ole peitetty. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle ja/tai
eteen.

Huomio
•
•
•
•
•

Laite ei voi korvata kodin ilmanvaihtoa, pölynimuria tai ilmanvaihtoa ruuanlaiton aikana.
Käytä oikein liitettyä pistorasiaa. Jos sitä ei ole kytketty oikein, laite voi ylikuumentua
Varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 30cm vapaata tilaa.
Älä käytä laitetta kaasukäyttöisten laitteiden, lämmönlähteiden tai tulisijojen lähellä.
Laite ei poista hiilimonoksidia (CO) tai radonia (Rn). Sitä ei voi käyttää suojalaitteena suojaamaan
onnettomuuksilta, joihin liittyy palamisprosessit tai vaaralliset kemikaalit.

KÄYTTÖ
•
•
•

Lastenhuoneet, makuuhuoneet ja olohuoneet, joissa on sähkölaitteiden tuomaa hienoa pölyä, eläinten ja
kasvien tuottamia allergeeneja ym.
Saniteettitilat, kuten kylpyhuoneet ja wc: t ilman erillistä tuuletusliitäntä. Lämmön ja korkean
ilmankosteuden takia nämä huoneet ovat kasvualustoja bakteereille.
Keittiöt, jotka tuottavat ruoanlaiton hajujen lisäksi myös savua ja rasvaa ilmaan.

PureAir-huoneilmanpuhdistimesta on hyötyä missä tahansa huoneessa. Se puhdistaa ilman ja poistaa paitsi haitalliset
virukset ja bakteerit, myös hienoa pölyä ja haitallisia kaasuja ja jopa savua. PureAiria suositellaan koko perheelle,
koska se tuottaa puhdasta ilmaa ja helpottaa hengittämistä.

TEKNISET TIEDOT
Ulostulo

5W

Nimellisjännite

100V–240V; 50/60 Hz; 0,1A

UV-C valo

Aallonpituus 254 nm, UV-säteily
intensiteetti 200 μW-cm² (30 mm etäisyydellä)

UV valon kesto

10.000h

Plasma-ionit

negatiiviset ionit > 10 miljoonaa/ cm³
positiiviset ionit > 10 miljoonaa / cm³

Aktiivinen happi

<0,05ppm

Ilmankierto

11m³/h

LED-valon väri

3 kirkkaustasoa 2800-3500 K (lämmin valkoinen)

Sensorin havaintoalue

120°, 8 m

Ääni

<50dbA

Suojausluokka

IPX4

Laite täyttää kaikki määräykset ja standardit, jotka säätelevät altistumista sähkömagneettisille kentille.

TUOTE
On/Off – virtanäppäin
Light Sensor – valaisin
Ventilation in – ilman sisäänmeno
Power plug – virtapistoke
Light – merkkivalo
Vantilation out – ilman ulostulo

KÄYTTÖÖNOTTO
Poista pakkausmateriaalit. Liitä laite pistorasiaan, jonka ympärillä on vapaata tilaa vähintään 30cm. Laite käynnistyy
automaattisesti ja anturi palaa sinisenä. Voit kiinnittää tuotteen etupuolelle tarran, joka tulee tuotteen mukana.
Puhdista pinta ennen tarran kiinnittämistä.

TOIMINTA
Ilmankierto: Voit säätää ilmanpuhdistuksen kestoa painamalla kevyesti laittaan päällä olevaa virtanappia. Voit valita
kolmesta toiminnosta: Päälle/pois, ajastin (1h) tai jatkuva käyttö.
Ajastin (sininen): Laite sammuu automaattisesti tunnun kuluttua ja aktivoituu uudelleen, jos sensorin havaintoalueella
on liikettä.
Jatkuva tila (vihreä): Laite on päällä, kunnes se sammutetaan virtapainikkeesta.
Yövalo: Pidä virtanäppäintä pohjassa ja valitse 3 kirkkausasteen välillä. Pidä virtanäppäintä edelleen pohjassa
sammuttaaksesi valon. Valinnan järjestys: POIS, MATALA, KESKI, KORKEA, TOISTA. Yövalo kytkeytyy päälle
automaattisesti 5 minuutin jälkeen hämärässä. Yövalo aktivoituu myös automaattisesti, jos sensorin havaintoalueella
on liikettä.
Huom. Yövalossa on sensori, joka valaisee ainoastaan pimeässä. Jos laite irrotetaan verkkovirrasta, kaikki asetukset
palautuvat automaattisesti tehdasasetuksiin.

HUOLTO JA SÄILYTYS
Laite voidaan puhdistaa kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistus. Älä käytä
märkää liinaa tai puhdistusaineita. Vahvat aineet saattavat vahingoittaa pintaa ja sisälle päässyt neste voi rikkoa
tuotteen. Ilma-aukkoja voi puhdistaa pölystä pehmeällä harjalla. Ilmanpuhdistimessa ei ole irrotettavaa suodatinta,
joten se on huoltovapaa eikä suodatinta tarvitse vaihtaa. Säilytä lasten ulottumattomissa kuivassa ja turvallisessa
paikassa.

YMPÄRISTÖHUOMIOT
Käyttöiän loputtua tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on kierrätettävä sähkölaitteena
paikallisen ohjeistuksen mukaisesti.

TAKUU
Säilytä ostokuitti. Takuuasioissa ole yhteydessä tuotteen jälleenmyyjään. Tuotteen takuuaika on 2 vuotta ostopäivästä.
Takuu ei koske tuotteen väärinkäytöstä aiheutuvia vikoja.
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