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Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el 
a kezelési útmutatót!

【Óvintézkedések】

Vízszintes, sima felületre helyezze az eszközt! Instabil felületen (nem
egyenletes, nem kemény, lejtő felület) az eszköz váratlanul elborulhat vagy
leeshet, amely sérüléshez vezethet.
A megfelelő légáramlás biztosításához javasoljuk, hogy faltól és más eszköztől

legalább 30 cm távolságra helyezze a berendezést. Kérjük, hogy az eszköz
hátsó
részét legalább 30 cm távolságra helyezze a faltól.
Ügyeljen arra, hogy mindig hagyja szabadon a ki- és bevezető nyílásokat. Ne
helyezzen semmit a kivezető nyílás tetejére, illetve a levegő bevezető nyílás
elé.
Ne használja a légtisztítót olyan szobában, ahol gáz alapú, vagy párologtató
rovarirtót használ, mert a kémiai maradványok felhalmozódhatnak a gépben,
amelyek, ha felszabadulnak, károsak lehetnek az egészségre.
Szúnyog-, illetve rovarirtó szerek használata után alaposan szellőztesse ki a
helységet mielőtt használná a légtisztítót. Amennyiben hosszabb ideig nem
fogja használni az eszközt, húzza ki a hálózati kábelt.
Karbantartás, tisztítás vagy szűrőcsere előtt húzza ki az eszköz hálózati kábelét.
Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozzon az aljzathoz. Ellenkező
esetben az eszköz túlmelegedhet, amely áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Kérjük, hogy mindig a tápkábel dugójánál fogva távolítsa el a kábelt az
aljzatból!
Ha a kábelnél fogva távolítja el az aljzatból, az sérüléshez, áramütéshez,
zárlathoz, vagy tűzhöz vezethet.
Ne vágja, csavarja, húzza, vagy hajlítsa meg a kábelt! Amennyiben sérülést
vél felfedezni a hálózati kábelen, javasoljuk, hogy saját épsége érdekében
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és a szervizelésig ne
használja a készüléket, míg az nincs rendeltetésszerű állapotban.
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt soha ne érje nedvesség, ellenkező esetben
áramütés veszélye áll fenn!
Ne használjon univerzális csatlakozókat, vagy olyan aljzatot, amely meghaladja
a javasolt feszültség mértékét. Kizárólag 220V ~ 5A AC feszültségű hálózati
csatlakozót használjon, ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet és tűz
keletkezhet.

Cikkszám NU-802JH Teljesítmény 48 W

Feszültség AC110V~220V Légmennyiség 100~320 m³/h

Alapterület 20~28 m² Súly 5.9 Kg

Zajszint ≤50dB
Ioncsövek 
mennyisége 1 (Standard)

Méret 350*190*640mm Ioncső mérete 70mm（2.8 inch）

Ioncső élettartama 17000 óra

【Műszaki adatok】

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.



(2）Paraméterek：

640 mm

190 mm350 mm

Porérzékelő

IoncsőLevegőkimenet

Sebességszabályozó

Főkapcsoló

VOC-mennyiség

Fogantyú

Levegőbemenet

A készülékhez minden szűrőt mellékelünk. Kérjük, az 
ábrán látható módon távolítsa el a szűrő csomagolását, 
és helyezze be a szűrőket használat előtt. Levegőminőségi 

index Szín Szint Javaslat

20-70 Zöld Megfelelő Nincs egészségügyi 

kockázat

70-150 Narancs Mérsékelten 

elfogadható

Az érzékenyebb 

szervezetűek 

kockázatnak vannak 

kitéve

150-300 Piros Veszélyes A levegőminőség 

negatív hatást 

gyakorol az 

egészségre1. A készülék két oldalán

található bemélyedéseknél

fogja meg az elülső lapot, majd

húzza azt maga felé annak

érdekében, hogy a borítást le 

tudja venni..

2 . Vegye ki a szűrőket a 

készülék belsejéből..

3 . Távolítsa el azok 

csomagolásait .

4 A harmadik szűrőt 

helyezze vissza 

először; győződjön meg 

arról, hogy a műanyag 

oldala ön felé néz.

5. Helyezze vissza a 

második szűrőt is, és 

győződjön meg arról, 

hogy a műanyag oldal 

ön felé néz.

6 . Végül helyezze be 

az első szűrőt, a 

műanyag oldal itt is ön 

felé kell, hogy nézzen.

7 . Tegye vissza az előszűrőt a 

gépbe. Ügyeljen arra, hogy a 

kiálló oldalak Ön felé 

nézzenek.

【Levegőminőség】

【A termék felépítése】

(1）Termékáttekintés：
Vezérlőpult

Éjszakai mód

Ionmenny.-szabályozó

Időzítő

【Használati útmutató】

8. Helyezze vissza a 

készülék elejét.

Jelzőfény


