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El szó
 Gratulálunk, hogy az AIR-O-SWISS légtisztító készülék vásárlása mellett döntött, mely lényegesen
kellemesebbé teszi a leveg t a helyiségben.
A kellemes közérzet több tényez l függ. Ezek egyike a leveg  portartama.

A lakások és irodák leveg je gyakran tele van
- szálló porral
- számos kártékony anyaggal
- füsttel (dohányzás) és kellemetlen szagokkal
- allergiát okozó anyagokkal, mint például virágpor, állatsz r.

El fordulhat, hogy a szennyezett leveg  rontja közérzetünket. Fáradtságot, kimerültséget, gyengül
koncentráció kézséget, valamint asztmás, allergiás rohamokat és komoly betegségeket is okozhat.
Ezekben az egészségi problémákban számos ember szenved.

Használat közben a légtisztító javítja a leveg  min ségét, de nem képes megszüntetni annak eredetét
(nem pótolja a rendszeres szell ztetést).
Ha úgy érzi, hogy egészségi problémája az irodában illetve otthonában lév  ártalmas hatások miatt van
és ezt orvosilag is alátámasztották, akkor az eredményt l függ en talán érdemes lenne a helységet
biológiailag átvizsgálni.

Készülék leírása
Az AOS 2061 típusú légtisztító tiszta és egészséges leveg t nyújt a következ k segítségével:
- 2 db Hepa sz vel, ami a porokat és apró részecskéket sz ri ki a leveg l.
- 1 db aktívszén sz vel, ami az ártalmas gázokat és szagokat sz ri ki a leveg l.
- illóolaj-adagoló kapszula
További jellemz k:
- 3 fokozatú ventilátor
- rendkívül csendes üzemmód
- könny  kezelhet ség

Speciális biztonsági el írások
- használat el tt olvassa el figyelmesen a használati utasítást
- csak épületen belül használja a készüléket
- a helytelen használat egészségre ártalmas lehet, valamint meghibásodáshoz vezethet.
- az elektromos készüléket ne használja gyermek, feln tt felügyelete nélkül. Ezért ha a készülék a
hálózathoz van csatlakoztatva, akkor mindig figyeljünk a gyerekekre, ha a készülék közelében vannak.
- Azon személyek, akik nincsenek tisztába a készülék helyes használatával, valamint gyerekek és alkohol,
drog, gyógyszer hatása alatt álló személyek nem m ködtethetik a készüléket.
- Az készülékhez használt illatanyagot gyermekekt l távol kell tartani. Közvetlenül szembe és légutakba
ne kerüljön. Ha mégis megtörtént a biztonság kedvéért forduljanak orvoshoz.
- Tilos a készüléket üzemeltetni ha az elektromos vezeték megsérült.
- Az elektromos készüléket csak szakember javíthatja.
- Mindig húzza ki a hálózatból a vezetéket:
 - tisztítás vagy karbantartás el tt
 - miel tt sz t cserél
 - miel tt elmozdítja a készüléket
 - minden használat után
- Tilos a készüléket a használat során letakarni, vagy a ventillátor nyílásait bármi módon elzárni.
- SOHA NE TÖLTSÖN SEMMILYEN ILLÓOLAJAT A KÉSZÜLÉKBE, MERT A KÉSZÜLÉK
MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA,  CSAK TISZTA IVÓVIZET TÖLTSÖN A KÉSZÜLÉKBE.
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Kicsomagolás
- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat óvatosan a dobozából
- Ellen rizze, hogy minden megvan-e
- Ha nem használja egész évben a készüléket akkor a tároláshoz csak az eredeti dobozt, használja.
- Minden csomagolóanyag környezetbarát anyagból készült. Ezért  helyi szemétbe dobható.

Üzembe helyezés
Helyezze a készüléket egy száraz egyenes felületre. Ha használni akarja az illatosítót, akkor távolítsa el a
"fed t" és helyezze az illatkapszulát a helyére.
Tekerje le a készülék hátoldaláról az elektromos kábelt.
A készülék elhelyezésénél biztosítson helyet a szabad légáramlásnak (pl.: ne tegye asztal alá)

Ellen rizze a készülék alján lév  adattáblát. A feszültség és frekvencia értékeknek meg kell egyeznie a
helyi szabvánnyal. Ha ez nem egyezik, akkor ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, hanem vigye
vissza a keresked jéhez.

A m ködést jelz  LED világit, ha a készüléket üzembe helyezi. A bekapcsoláskor 3 fokozat közül
választhat igényeinek megfelel en:
I. különösen csendes üzemmód, éjszakai használatra javasolt
II. folyamatos üzemmód, emelt leveg keringetés
III. gyorstisztítás a maximális leveg keringetéssel

Aromaterápia alkalmazása
Illatosítsa szobáját természetes illóolajokkal. Figyeljen a biztonsági el írásokra. Illóolajat csak saját
felel sségére használjon. Ebb l fakadó bármely problémáért felel sséget nem vállalunk.
- Nyissa ki a tojás alakú illatosító adagolót.(Az 1-es képen látható módon)
- Az adagoló fels  részébe tegyen egy vatta darabot  ( 2-es kép )
- A vattára csepegtessen 1-2 csepp illóolajat (3-as kép )
- Helyezze vissza a tojás alakú tet t.  ( 4-es kép )0
Az illóolajat soha ne öntse, használjon csepegtet t. Az illóolaj nagyon intenzíven párolog az
adagolóból ezért csak nagyon kis adagokat használjon. Mindig tartsa be az illóolajhoz kapott
biztonsági utasítást.

Aktivszén sz  cseréje  -  3-6 havonta
A sz k rendszeres cseréje el feltétele a helyes, higiénikus m ködésnek.
- A sz k cseréje szabályos id közönként ajánlott.
- Ha kétsége van sz  tisztaságával kapcsolatban, akkor hagyatkozzon a szaglására. A telitett

sz nek kellemetlen szaga van.
- Jegyezze fel a sz csere idejét. A sz n lév  címke segítséget nyújthat ebben.

Hepa sz  cseréje  -   Évente
A sz k rendszeres cseréje el feltétele a helyes, higiénikus m ködésnek.
- A sz k cseréje szabályos id közönként ajánlott.
- Ellen rizze a sz ket rendszeresen. Ha láthatóan elszínez dött akkor a sz  cseréje már ajánlott.
- Jegyezze fel a sz csere idejét. A sz n lév  címke segítséget nyújthat ebben.
- A sz betétek élettartama a környezeti viszonyoktól függ! Szennyezett, poros környezetben

gyakoribb sz  csere szükséges.
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Készülék takarítása
A készülék rendszeres takarítása el feltétele a higiénikus m ködésnek.
A takarítás id szak függ a helység szennyezettségét l, de legfeljebb egy év lehet.
Törölje le a készülék házát nedves ronggyal, ha szükséges használhat m anyagtisztítót.
Minden sz cserénél az új sz  behelyezése el tt tisztítsa meg a készüléket.

Hibaelhárítás
A készülék javítását csak szakember illetve szakszerviz végezheti. Ez vonatkozik az elektromos vezeték
sérülésére is.
probléma lehetséges ok Megoldás

Motor nem m ködik nincs csatlakoztatva a hálózathoz Csatlakoztassa a hálózathoz
LED nem világit nincs csatlakoztatva a hálózathoz Csatlakoztassa a hálózathoz
LED világit kapcsoló (0) állásban van Fordítsa el a (I.,II.,III.) állásba
Kapcsoló nem fordul el meghibásodott Forduljon a szervizhez
Elégtelen tisztítás szénsz  telitett cserélje ki

Hepa sz  eltöm dött cserélje ki
Repedés vagy törés a m anyag
burkolaton

helytelen használat vagy szállítási sérülés  cserélje ki az alkatrészt vagy forduljon a
szervizhez

Tárolás
Vegye ki a készülékb l a használt szén és Hepa sz ket és takarítsa ki a készüléket. A készüléket csak
a saját dobozában tárolja.

Csak az eredeti gyári tartozékok használata engedélyezett, amiket a keresked knél megvásárolhat.

Selejtezés
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a helyi
el írások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehet séget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a
készüléket a háztartási hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül  alkatrészt nem tartalmaz.
Az elektromos készülék nem helyezhet  el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gy jtése
elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi el írásoknak megfelel en.

Technikai adatok
Méret (HxSZxM)            460x330x600 mm
Vezeték hossza.                            2.6 m
Súly (sz vel)                                                                                                                           7.7 kg
Hálózati feszültség                                                                                                         230 V / 50 Hz
Alkalmas                                                                                                                                     50 m2 -ig
Energia felhasználás, fokozatonként                                               1 / 2 / 3             20 /  23 /    42 W
Leveg  keringtetés aktív szénsz vel, fokozatonként                    1 / 2 / 3    -      110 / 150 / 220 m3/h
Leveg  keringtetés aktív szénsz  nélkül, fokozatonként              1 / 2 / 3    -      120 / 160 / 260 m3 /h
Zajszint aktív szénsz vel, fokozatonként                                      1 / 2 / 3    -        26 /   35 /   43 dB(A)
Zajszint aktív szénsz  nélkül, fokozatonként                                1 / 2 / 3   -         24 /   33 /   42 dB(A)

Min ségtanúsítás
A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM számú együttes rendelet értelmében - mint forgalomba hozók- tanúsítjuk,
hogy termékeink a vásárlói tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.


