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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Mini ózon és anion légtisztító



MŰSZAKI ADATOK
Technológia
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Power
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Egységméretek

Nettó tömeg

Alkalmazható terület

•  Az ózonsterilizáláshoz a szabad helyiségekben való 
használata nagyon ajánlott!

•  A kezelés után ózonszag maradhat a szobában. Nyissa 
ki az ajtókat és ablakokat, hogy szellőztessen, mielőtt 
visszatérne a térbe.

•  Kérjük, kapcsolja ki az ózon funkciót, ha emberek és 
háziállatok vannak a közelben.

Állítható ózon- és aniongeneráció

110-240V AC, 50/60hz

≤ 5 W

10 - 50mg/h
Kevesebb mint 0,5 mg / m

 9*10   ions/cm  (5.5*10   ions/in  )

≤ 34dBA

5.1*4.0*3.7inch (130*101*94mm)

0.57lbs (260g)

320 sq. ft (30m  ) Max.2
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1.  A tulajdonos által okozott kár, amikor megpróbálja saját 
maga javítani vagy megváltoztatni a terméket.

2.  Visszaélés, visszaélés, elhanyagolás, módosítás vagy 
jogosulatlan javítás által okozott kár.

3.  Természetes értékcsökkenés.

Garanciális időszak.
A jótállás az eredeti vásárlás dátumától lép hatályba, és 1 évig 
tart.

Hogyan lehet garanciális szolgáltatásokat igényelni?
A jótállás előnyeinek kihasználása érdekében kérjük, hagyja 
üzenetét online (https://airthereal.com/pages/warranty), vagy 
küldjön egy e-mailt a support@airthereal.com címre. 
Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megoldja az Ön problémáját.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Airthereal a vásárlás napjától számított 1 évre garantálja a 
B50-PRO ózon légtisztítókat. Internetes információk:

airthereal.com/pages/warranty

Mit takar?
Hibás anyagok és a termék kivitelezése.
Mire NEM terjed ki?



BEVEZETÉS
Gratulálunk vásárlásához, és üdvözlünk az Airthereal-nál! 
Az Airthereal által nyújtott támogatás teljes mértékű 
kihasználásához regisztráljon a www.airthereal.com 
weboldalon.
MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL, ÉS 
TARTSA ŐKET A JÖVŐBENI REFERENCIAHOZ.

JELLEMZŐK
• Ozone + Anion + LED éjjeli lámpa.
• Két mód (30 perc időzítés / keringés) teszi 
lehetővé az ózonkezelés kényelmét és 
biztonságát.

• Alacsony energiafogyasztás, kevesebb, mint 5 W.
• Erőteljes poreltávolítás 9 millió / cm³ anionnal.
• 3 az 1-ben: kemény szageltávolítás, fertőtlenítés és 

sterilizálás.
• Oldja meg a kémiai szennyezést benzolból, 

formaldehidből, ammóniából stb.



KARBANTARTÁS 
•  Ózon - Erős sterilizáló és dezodor.

Az ózongenerátorok O3-ot hoznak létre olyan 
mechanizmusok segítségével, mint az ultraibolya fény vagy a 
korona kisülés (egyfajta elektromos 3dkisülés). Az ózon (O) 
három atom oxigént tartalmaz. A harmadik oxigénatom 
rendkívül reaktívvá teszi az ózont, amely könnyen 
kapcsolódik más molekulákhoz. Amikor a szagok, 
baktériumok vagy vírusok találkoznak az ózonnal, oxidációs 
reakciók lépnek fel, és mindkét fél elpusztul. Az ózon 
lényegében visszatér oxigénné. Ezért környezetbarát.

•  Anion - A részecskék eltávolítása a levegőből.
A levegőben lévő részecskéket a statikus elektromossághoz 
hasonló hatással vonzzák az elektródák. Ezeket az ionokat 
ionizálják földelt vezetők, például falak és mennyezetek 
keresésével.

•  Alkalmazható hely
A B50-PRO borítási területe max. 330nm. Használható 
szállodákban, konyhákban, WC-kben, kisállat-szobákban, 
raktárakban, hálószobákban, autókban és hajókban stb.



SZERKEZET

Ózon gomb Ozone 
Jelzőfény

Levegőkivezető nyílás
LED éjszakai fény

Anion
kapcsoló

AC csatlakozó

Légbeömlő

Csak akkor használja az 
egységet, ha teljesen össze van 
szerelve.

A készülék belsejében 
nincsenek a felhasználó által 
javítható részek.



MŰVELET

Anion kapcsoló

OFF
(Power off.) 

ION
(Ionizer is on) 

LED&ION
(Ionizer & LED
  are on) 

Ózon gomb
• Kiinduló helyzet ki.
• Egyszeri megnyomás 30 perc 
időzítési módba. (A jelzőfény 
továbbra is világít.)

• • Nyomja meg kétszer ciklusos 
üzemmódba.

• 5 perc üzemidő és 25 perc 
szünet. (A jelzőfény be- és 
kikapcsol.)

LEÁLLITÁS

• Kapcsolja az Anion kapcsolót OFF állásba az ionizátor és 
a LED kikapcsolásához.
• Az ózonképződés leállításához nyomja meg az ózon 
gombot, amíg a jelzőfény kialszik.
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