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Műszaki adatok 
 

Specifikáció 

Modell szám NU-2103 

Feszültség DC 5V 

Névleges teljesítmény 2.0 W 

Zajszint 32dB 

Áramforrás USB 

Negatívion-kibocsátás 5x 106pcs/cm3 



 

Súly 0.52 kg 

Paraméterek 125 x 194mm 

 
 
 

 
 
 
 

Karbantartás és szűrőbetét csere 
 

1. A szűrőbetét cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva az 
áramforrásból. 

2. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket. 
3. Az óramutató járásának ellentétesen forgassa el a régi szűrőt, annak eltávolítására. 
4. Az óramutató járásának megfelelően forgatva illessze be az új szűrőt a régi helyére. 
 

Hibaelhárítás 
 

Hiba Lehetséges ok Megoldás 

A készülék nem indul el Van tápellátás? Ellenőrizze az áramforrást. 

Nem található sérülés az 
USB kábelen? 

Csatlakoztassa újra a 
kábelt, vagy cserélje ki. 

Kellemetlen szag távozik a 
készülékből 

A szűrőbetétben 
felgyülemlett túlzott 
mennyiségű por 

Cseréljen szűrőbetétet 

A szűrőbetét élettartalma 
lejárt 

Cseréljen szűrőbetétet 

Csökkent a tisztítási 
hatékonyság 

A készülék olyan helyen 
van ahol nem elegendő a 
légmozgás, vagy egy másik 
tárgy az útjába van 
helyezve. 

Helyezze új helyre a 
készüléket és távolítsa el az 
útjában lévő tárgyat.  

Nincs levegőkibocsátás Egy idegen test a 
levegőáram útjában van.  

Távolítsa el az akadályt 
okozó tárgyat. 

A negatívion-kibocsátás 
csökken, vagy a készülék a 
szokásostól eltérő hangot 
ad ki 

Ellenőrizze, hogy nem 
nyelt-e el a kefefej port.  

Tisztítsa meg a negatív ion 
kefefejet egy pamut 
törlőronggyal vagy kefével. 

 
 

A légfertőtlenítő bemutatása 
 

Hordozható plazma-légfertőtlenítő gép 
 



 

 A készülék magas negatívion-koncentrációt, másnéven a ,,levegő vitaminját” állítja 
elő, hogy a beltéri levegőben terjedő kellemetlen szagokat, kórokozókat meggátolja, 
ezzel óvva a felhasználók egészségét. 
 

A készülék működtetése 
 
1. Csatlakoztassa az USB kábelt a készülékhez és a hozzá való tápegységhez. 
2. A tápegységet csatlakoztassa az áramforráshoz, ezzel a készülék készenléti módba 

kerül. 
3. Nyomja meg a készülék tetején elhelyezett bekapcsolás/kikapcsolás gombot. Az 

eszközön felvillanó jelzőfény jelzi a készülék bekapcsolt állapotát. 
4. Az alvó mód eléréshez nyomja meg újra a bekapcsolás/kikapcsolás gombot. Ezzel 

a jelzőfény elhalványul és nyolc óra után magától kikapcsol a készülék. 
5. Nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot újra a készülék leállításához. 
 

A készülék szerkezete 
 
1.  Bekapcsoló/kikapcsológomb 
2. Fedél 
3. Vezérlőpanel 
4. Kapcsológomb foglalata 
5. Iongenerátor 
6. Ventilátor 
7. Ventilátorfoglalat 
8. Energiaellátást vezérlő panel 
9. Külső burkolat 
10. LED-gyűrű 
11. Talapzat 
12. Szűrőbetét 
 
13. USB kábel 
 
 

A készülék teljesítménye 
 

1. Levegő tisztítása, porszemek, részecskék, pollenek és egyéb kórokozók 
megszűrése. 

2. Kellemetlen szagok, füst és egyéb illékony szerves vegyületek megszüntetése. 
3. Veszélyes, rákkeltő anyagok megszüntetése a levegőből. 
4. Az oxigénszint emelése és negatívion-koncentráció növelése. 
5. Az aktívszén-szűrőbetét megszűri a PM2.5 és a formaldehid részecskéket. 
6. Pamut szűrőbetét illóanyagok használatához (opcionális). 

 
Üzembe helyezés előtt: 
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1. Az áramütés elkerülésének érdekében szüntesse meg a készülék áramellátását, 
mielőtt azt áthelyezné vagy karbantartaná. 

2. Soha ne engedje a készülék vízzel való érintkezését. Ne tisztítsa az eszközt vízzel, és 
ne üzemeltesse olyan helyen, ahol fennáll a vízzel való érintkezés, ugyanis ekkor 
fokozottan az áramütés veszélye áll fenn. 

3. Figyeljen, hogy ne duguljon el a kábel behelyezésére való nyílás. 
4. Figyeljen, hogy a kiáramló levegő útját ne akadályozza semmi. 
5. Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. 
6. Nedves kézzel soha ne helyezze áramforrás alá vagy távolítsa el az áramforrásról a 

készüléket. 
7. A készülék tisztítására soha ne használjon sav alapú tisztítószert, hogy elkerülje az 

áramütés lehetőségét és a készülék károsodását.  
 
 

Importőr és forgalmazó: Mielemed MPM Kft.  
Származási hely: Kína  

Ügyfélszolgálat/hibabejelentés：+36 20 380 1171 
Weboldal: https://nuxon.hu 
Garanciális feltételeinket itt találja: https://nuxon.hu/garancialis -feltetelek/ 
E-mail: ugyfelszolgalat@nuxon.hu 
Cím: 7140 Bátaszék, Budai u. 44-46. C. ép. TT. 1/a  
Központi iroda: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. 3/B. 

A Mielemed MPM Kft. nem vonható 
felelősségre azokért a károkért, melyek a nem 
megfelelő beszerelésből adódnak és/vagy a 
Kezelési útmutatóban szereplő útmutatások a 
figyelmen kívül hagyásából származnak. 


