PURIPOD
Οδηγίες χρήσης
Συγχαρητήρια για την αγορά του Puripod®, τον καθαριστή αέρα που εξαφανίζει τις
μυρωδιές και καθαρίζει και φρεσκάρει τον αέρα στο σπίτι σας. Παρακαλώ διαβάστε τις
οδηγίες και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
για πρώτη φορά. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο.
Μην καθαρίζετε τη συσκευή ενώ είναι στην πρίζα.
Οδηγίες τοποθέτησης
1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγξτε για τυχόν ελαττώματα.
2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στο σπίτι, αλλά δε συνιστάται η χρήση του σε
απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα από κρεβάτια, παιδικές κούνιες ή σε μη αεριζόμενα
δωμάτια.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν υπάρχει διακόπτης
ενεργοποίησης. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί μόλις τη συνδέσετε στην πρίζα.
Η πράσινη λωρίδα θα ξεκινήσει να φωτίζει για να δείξει ότι είναι σε λειτουργία.
Περιστρέψτε τον διακόπτη πλήρως και ο ιονιστής θα λειτουργεί στο μέγιστο. Το επίπεδο
λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια του περιστρεφόμενου διακόπτη.
4. Μια μυρωδιά ιονισμού θα υπάρχει στο φις της συσκευής. Η παρουσία της μυρωδιάς
είναι φυσιολογική και δείχνει ότι λειτουργεί σωστά. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για τουλάχιστον 2-3 ώρες και η μυρωδιά θα μειωθεί διασκορπιζόμενη σε όλο το
δωμάτιο.
5. Η χρήση αυτού του προϊόντος δεν αντικαθιστά το σωστό καθάρισμα και τα απαραίτητα
μέτρα υγιεινής και διαφύλαξης της υγείας. Οι ιονιστές αναγκάζουν τη σκόνη και τα
υπόλοιπα σωματίδια στον αέρα να καθίσουν πάνω στις επιφάνειες ώστε να
διευκολυνθεί έτσι η απομάκρυνσή τους μέσω του τυπικού καθαρίσματος.
Συντήρηση
Το Puripod® δεν απαιτεί καμία εργασία συντήρησης. Οι είσοδοι του αέρα θα πρέπει να
καθαρίζονται μια φορά το μήνα με νωπό πανί ή ηλεκτρική σκούπα. Αυτή η διαδικασία θα
απομακρύνει τη βρωμιά και τη σκόνη από τη συσκευή ώστε να λειτουργεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το Puripod® δεν είναι στην πρίζα όταν το καθαρίζετε. Περιοδικά καθαρίζετε
τη συσκευή με νωπό πανί. Μην ψεκάζετε καθαριστικά ή επιτρέπετε σε οποιοδήποτε είδος
υγρασίας να μπει στη συσκευή. Τα καθαριστικά προϊόντα και η υγρασία μπορούν να
καταστρέψουν το προϊόν και να ακυρώσουν την εγγύηση.
Χαρακτηριστικά
 Σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε μικρούς χώρους
 Συμπαγής, φορητή κατασκευή
 Χωρίς χημικά
 Εύκολος στη χρήση
 Σχεδόν χωρίς ανάγκη συντήρησης
 Πολύ γρήγορη λειτουργία

Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Τροφοδοσία: 110-240V, 50/60Hz 4.5W
 Κατανάλωση ενέργειας: 4.5W (min.)
 Εκπομπές όζοντος: <0.05 ppm.
 Θόρυβος: 58-64 Db (min.-max.)
 Προτεινόμενο μέγεθος δωματίου: 20 m3 (μέγιστο)
Εγγύηση ποιότητας
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση ενάντια στα κατασκευαστικά ελαττώματα
σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κάθε
χώρας. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από λάθος χρήση, αμελή
εμπορική χρήση, ατυχήματα και ακατάλληλο χειρισμό.
Διαχείριση Απορριμμάτων
Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν
είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν θα
πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και
εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU) σχετικά με τα
Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ
για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και
ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές
βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές
αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διπλή μόνωση
Η συσκευή είναι μονωμένη διπλά ˙ γι’ αυτό δε χρειάζεται καλώδιο γείωσης. Πάντοτε ελέγχετε ότι η
τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος συμφωνεί με την τάση πάνω στην ετικέτα του προϊόντος.

