NOTICE D’UTILISATION
INSTRUKCJA OBSŁUGI

BULDAIR
Purificateur d’air multi-niveaux
Oczyszczacz z jonizatorem powietrza

Le bien air chez soi
www.airnaturel.pl

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU AIR NATUREL. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ
Z DOŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA. INSTRUKCJĘ
NALEŻY ZACHOWAĆ W WYPADKU POJAWIENIA SIĘ DALSZYCH PYTAŃ W PRZYSZŁOŚCI.
Zasady bezpiecznego używania urządzenia:
Nie używaj urządzenia w temperaturze przekraczającej 30 stopni Celsjusza
Urządzenie zasilanie jest napięciem 5V DC. Zastosowanie wyższego napięcia grozi powstaniem
pożaru i/lub porażeniem prądem
Zawsze umieszczaj urządzenie na suchej powierzchni. Unikaj umiejscowienia urządzenia napowierzchni łatwo palnej
Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem unikaj umieszczania całego urządzenia w warunkach o bardzo wysokiej wilgotności
Przed każdą wymianą filtra i czyszczeniem urządzenia odłącz je od prądu
Nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia – z wyłączeniem czynności niezbędnych do
zmiany filtra
Dla osiągnięcia najlepszych efektów pracy , zalecamy aby urządzenie nie było ustawione na
powierzchni metalowej
Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci i nie może być przez nie obsługiwane
Nie używaj urządzenia jest ma jakiekolwiek uszkodzenia
Nie wkładaj żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia
Nie zwilżaj ani nie mocz urządzenia. Urządzenie należy czyścić minimalnie wilgotną szmatką.
Przed ponownym użyciem należy poczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie
Nie należy używać urządzenia w miejscu, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne
Nie należy stawiać urządzenia w miejscach o wysokim nasłonecznieniu i podwyższonej temperaturze
Pytania, uwagi: biuro@nido-poznan.pl
+48 668 19 19 29

OPIS URZĄDZENIA
górna pokrywa
wylot czystego
powietrza
przycisk on
/ off

wejście układu zasilania

otwory wlotowe
powietrza

ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA

Urządzenie przy pomocy wentylatora zaciąga powietrze z pomieszczenia.
Następnie powietrze jest oczyszczane z zastosowaniem dwóch systemów:
-> filtru HEPA, który usuwa alergeny, kurz i inne cząstki znajdujące się w powietrzu
-> aktywnego filtru węglowego, który eliminuje nieprzyjemne zapachy i zarazki z
powietrza w otoczeniu
Oczyszczone i zjonizowane powietrze jest wtłaczane z powrotem do pomieszczenia

INSTRUKCJA KONSERWACJI
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE
1.
2.
3.
4.

Przed czyszczeniem urządzenie należy wyłączyć i odłączyć z prądu
Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkiej szmatki zwilżonej szmatki
Nie należy używać żadnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia
Kiedy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w suchym miejscu

WYMIANA FILTRÓW W URZĄDZENIU
1. Filtr HEPA należy wymieniać przynajmniej co 6 miesięcy
2. Okres trwałości filtra zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza i
intensywaności użytkowania urządzenia
3. Podczas wymiany filtra prosimy o zastosowanie się do poniższej instrukcji:

Otwórz górną pokrywę

Usuń stary filtr

Włóż nowy filtr

DODAWANIE OLEJKÓW ZAPACHOWYCH
Olejek należy uzupełniać / wymieniać co 45 dni
Wkład zapachowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
Przy uzupełnianiu / wymianie olejka prosimy o postępowanie wg poniżej instrukcji:

Wysuń wkładkę
zapachową z urządzenia

Umieść kilka kropel
olejku na wkładce zapachowej

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
WAŻNE
Nie należy używać urządzenia bez zainstalowanych filtrów!
1. Jeden filtr HEPA jest zainstalowany fabrycznie. Dlatego zaraz po zakupie
urządzenia i zapoznaniu się z instrukcją obsługi mogą Państwo rozpocząć używanie
urządzenia.
2. Aby móc używać funkcji aromaterapii, należy podnieść górną pokrywę i wlać
kilka kropel olejku zapachowego zgodnie z instrukcją. Po zakończeniu uzupełniania
olejku należy zamknąć górną pokrywę urządzenia
3. Podłącz zasilanie urządzenia do gniazdka elektrycznego
4. Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk ON/OFF. Jarząca się dioda zasygnalizuje pracę urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie wcisnąć
przycisk ON/OFF. Wyłączenie urządzenia zakończy proces filtracji powietrza, jednak
jonizator powietrza działa w trybie ciągłym kiedy urządzenie jest podłączone do
gniazdka elektrycznego.

GWARANCJA I SERWIS
GWARANTUJEMY POPRAWNE DZIAŁANIE URZĄDZENIA , KTÓRE BĘDZIE WOLNE
OD USZKODZEŃ MECHANICZNYCH I FUNKCJONALNYCH PRZEZ OKRES 1 ROKU OD
DATY ZAKUPU. GWARANACJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH WSKUTEK
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI .
Użytkowanie urządzenia z zasilaczem innym niż dostarczony w zetawie,
jak i jakiekolwiek próby samodzielnych zmian w urządzeniu bądź samodzielnych napraw urządzenia skutkują unieważnieniem gwarancji.
Dla Państwa wygody zalecamy zapisanie modelu urządzenia oraz daty zakupu na tej
instrukcji obsługi. Zalecamy także dołączenie do instrukcji paragonu / faktury VAT
zakupu, które stanowią podstawę uznania zgłoszenia reklamacyjnego.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Poprzez połączenie systemu jonizacji powietrza z filtracji HEPA,
oczyszczacz powietrza BULDAIR skutecznie zmniejsza zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu spowodowane kurzem, bakteriami,
zarazkami, dymem, przykrymi zapachami – w tym także zapachami
spalin.
Oczyszczacz powietrza posiada trzy główne funkcje

1. Filtracja HEPA: filtr zatrzymuje cząstki większe niż 0,3 mikrona, takie jak:
alergeny, kurz, dym, sierść zwierzęca, pyłki, itp.
2. Jonizacja powietrza: jest wykonywana po przefiltrowaniu powietrza. Pozwala na skuteczne odświeżenie powietrza wtłaczanego do pomieszczenia.
Jony będące efektem jonizacji wpływają pozytywnie na układ oddechowy i
krążenia człowieka
3. Aromaterapia: poprzez uwalnianie składników olejków eterycznych pozytywnie wpływa na samopoczucie użytkowników urządzenia

FUNKCJE
Filtr HEPA 0,3 mikrona
Jonizacja powietrza > 3M / cm3
Aromaterapia
Zasilanie poprzez dostarczony zasilacz lub z portu USB

DANE TECHNICZNE

Wymiary w opakowaniu		
Waga netto				
Zużycie energii 			
Napięcie zasilające 			

: 225 x 225 x 210 mm
: 0.8 kgs
: < 3W
:5V

Maks. powierzchnia użytkowania

: 10-12 m²

Przepływ powietrza 			
Poziom hałasu				

: 50 m3/hour
: 32 dB

AKCESORIA W ZESTAWIE
Zasilacz
Kabel zasilający USB
Wkład do aromaterapii

