Technaxx® * Návod k obsluze
USB čistič vzduchu TX-131
Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na:
www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před
prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze
prosím.
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14
centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení
produktu opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento
produkt. V případĕ záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod,
kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky
Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom
z dobře známých internetových portálů.

Funkce
 Ultrafialové světlo a negativní ionty odstraňují až 99%
virů, bakterií, kouře a znečišťujících látek
 Snadná manipulace a instalace
 Vyměnitelný filtr HEPA a filtr s aktivovaným uhlíkem s
aroma držákem (uživatelům doporučujeme, aby filtr
vyměňovali každých 6 měsíců nebo méně v závislosti na
kvalitě ovzduší a frekvenci využití)
Poznámka: Samostatný náhradní filtr pro TX-131
(EAN:4260358123622)

Technická specifikace
Pracovní oblast
max. ~3m³
Hladina hluku
max. ~35dB
UV světlo
Délka vln 253,7nm
Koncentrace negativních iontů 5 milionů iontů/cm³
Napájení / spotřeba
USB DC 5V / 1A / ≤ 5W
Provozní teplota
-10°C až +50°C
Skladovací teplota
-20°C až +60°C
Hmotnost / rozměry 393g / (D) 180mm x (Ø) 70mm
Obsah balení
USB čistič vzduchu TX-131, USB/DC-kabel,
HEPA-filtr, návod k použití

Přehled produktu

1 Zap/vyp dotykové tlačítko
2 Vývod vzduchu
3 Vstup DC napájení

4 Přívod vzduchu
5 Spodní kryt

Provoz

Připojte kabel USB /
DC
k
napájecímu
zdroji. (Adaptér není
součástí)

Stisknutím dotykového
tlačítka nahoře spustíte
zařízení.
Znovu stiskněte
tlačítko
pro vypnutí zařízení.
Nyní je přístroj v
pohotovostním režimu.

Výměna filtru HEPA
Vypněte zařízení.
Odšroubujte spodní
kryt.

Odstraňte znečištěný
filtr a vyměňte jej za
nový filtr. (Každý nový
filtr je dodáván s aroma
držákem)

Volitelné: Nakapejte
aroma olej do aroma
držáku.
(aroma olej není
součástí)

Důkladně přišroubujte
spodní kryt a znovu
zapněte přístroj.

Tipy
 Očistěte pouze měkkým hadříkem  Před čištěním odpojte
zařízení  Zařízení je určeno výhradně pro soukromé účely a
nikoliv pro komerční účely  Toto zařízení používejte pouze podle
popisu v tomto návodu k použití  Při odpojování kabelu vždy
vytáhněte zástrčku. Netahejte za samotný kabel  Nenechávejte
kabel na okraji stolu nebo pracovní plochy  Zabraňte jeho
kontaktu s horkými povrchy

VAROVÁNÍ

 Udržujte zařízení bez jakéhokoliv předmětu, které brání průtoku
vzduchu  Výrobek nepokládejte do vody  Neumísťujte žádnou
část tohoto zařízení do vody ani jiné kapaliny  Neuchopujte
přístroj mokrými rukama  Neprovozujte přístroj během jízdy
 Nedovolte, aby si děti hrály s přístrojem  Uchovávejte zařízení v
dostatečné vzdálenosti od ohně, vody a vlhkých míst, abyste
zabránili výbuchu.  Nevystavujte extrémnímu ohni  Použijte
pouze příslušenství, jak je doporučeno v tomto návodu k použití
 Nikdo kromě profesionálních techniků by se neměl pokoušet
rozmontovat, aby nedošlo k jeho poškození.  Udržujte přístroj
mimo zdroje tepla, abyste zabránili deformaci plastových částí
Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové
materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly
oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního
prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů.
Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního
odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré
přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před
znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík).
Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla,
jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.
Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG,
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

