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Użytkować dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
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Szanowny kliencie!
Dziękujemy za wybór wyrobu z naszej dystrybucji. Dołożyliśmy wiele starań, aby funkcjonalność,
trwałość, estetyka wykonania i prostota obsługi komputerowego odświeżacza powietrza sprawiły
państwu dużo zadowolenia i prozdrowotnej satysfakcji z jego nabycia.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem wyrobu. Przestrzeganie
zawartych w niej informacji i wskazówek uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem, a stosowanie
się do zaleceń zapewni długotrwałe i niezawodne korzystanie z wyrobu. Instrukcję po przeczytaniu
zachowaj i przechowuj tak abyś mógł z niej skorzystać gdy jest to potrzebne. Jeżeli masz
wątpliwości lub nie wszystko co przeczytałeś jest zrozumiałe, skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci
dodatkowych informacji.
Środowisko naturalne i usuwanie odpadów
Opakowania i produkty po upływie ich daty ważności muszą zostać fachowo usunięte i dostarczone
do kompletnych punktów utylizacyjnych. Kartony i urządzenia elektryczne należy przekazać do
placówek utylizacyjnych. Dzięki Państwa współdziałaniu środowisko naturalne zostanie
długofalowo odciążone, a przydatne do recyklingu materiały doprowadzone do nowego cyklu
produkcyjnego. Produktu nie wolno wyrzucać do pojemnika na śmieci. W celu utylizacji wg
poszczególnych składników części z tworzyw sztucznych są oznakowane.

Charakterystyka działanie
Powietrze w otoczeniu komputera i jego monitora jest mocno spolaryzowane dodatnioniekorzystnie
dla samopoczucia i zdrowia. Ponadto z reguły zawiera cząstki zanieczyszczeń w postaci pyłów,
pyłków alergicznych i zanieczyszczeń zapachowych. Nasze urządzenie posiada w strefie czołowej
otwórz umieszczoną specjalną szczoteczkę węglową, która emituje do otoczenia komputera
ujemnie spolaryzowane jony cząstek powietrza, oraz śladowe ilości ozonu. Ujemnie naładowane
cząstki łączą się z dodatnio naładowanymi zanieczyszczeniami typu kurze i zapachy i powodują
ich neutralizację i opadanie. W ten sposób następuje w strefie komputera oczyszczanie powietrza z
niepożądanych zanieczyszczeń typu kurze, pyłki nieprzyjemne bądź szkodliwe zapachy.
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Cechy komputerowego oczyszczacza powietrza:
-prosty montaż bezpośrednio do gniazda USB
-intensywna emisja ujemnych jonów i towarzysząca jej emisja ozonu
-duża efektywność w usuwaniu zapachów i kurzu
-wychwytują pyłki alergiczne, zapachy i inne drobne zanieczyszczenia powodując ich opadanie
-usuwa szkodliwą dodatnią polaryzację od monitorów i elektroniki
-poprawia nastrój pracującego przy komputerze i korzystnie zwiększa jego koncentrację i energię
-nowoczesna ergonomiczna konstrukcja z ozdobną obrotową osłonką złącza USB
-działająca uspokajająco zielona dioda sygnalizująca pracę urządzenia
Działanie obsługa
1.Obróć białą osłonkę z napisem „USB jonizer" o 180° tak, aby odsłonić wtyczkę USB a
zabezpieczyć otoczenie otworu emitującego jony po drugiej stronie urządzenia.
2.Umieść wtyczkę w jednym z gniazd USB komputera Opcjonalnie niektóre modele dostarczane są
z kablem zakończonym z jednej strony gniazdem, a z drugiej wtyczką USB, może to ułatwić
umieszczenie urządzenia w pobliżu monitora komputera.
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Opcjonalnie zaopatrujemy urządzenie w przejściówkę do podłączenia urządzenia do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
W czasie pracy urządzenia nie zasłaniać przedmiotami strefy misji jonów ujemnych.
Czyszczenie i konserwacja
Po dłuższym użytkowaniu w strefie otworu na czole urządzenia może zgromadzić się kurz i pyłki
osłabiające wylot ujemnych jonów. Wówczas należy wyjąć urządzenie z portu USB i używając małej
miękkiej szczoteczki usunąć zanieczyszczenia i jonizatorów będzie emitował ujemne jony w
deklarowanej ilości.
Dane techniczne
1. Emisja jonów ujemnych 1 000 000 jonów/cm
2. Emisja ozonu <0,03 ppm
2
3. Efektywny zasięg w promieniu 1m(r 3,3 m )
4. Napięcie zasilania 5V DC
5. Znamionowy pobór mocy < 0,3W
6. Waga 22g
7. Wymiary 8,9x2,1x2,1cm
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Gwarancja, usługa posprzedażna

Świadczenia gwarancyjne według załączonej karty gwarancyjnej

Oświadczenie importera – dystrybutora
Importer - dystrybutor informuje, że wyrób: Komputerowy oczyszczacz powietrza typ GH-2168 spełnia
wymagania dyrek- tyw unijnych co
potwierdzają certyfikaty:
No: GLMO 08050 1523 HS str.1-33 z 26.05.2008r oraz
No: GLMO 08050 1523 HSEV str.l z 03.06.2008r i dlatego oznakowany jest znakiem CE
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