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Használati és kezelési útmutató 

NU-2109 
NUXWELLNESS – Ionizátor hangulatlámpával, Bluetooth-funkcióval 

 
 
 

Használati útmutató 
Használat előtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót és tegye el, mert később 
szüksége lehet még rá. 
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Műszaki adatok 
 
 

Feszültség: DC5V/2A 

Negatívion-kibocsátás 1X 107psc/ cm3 

Maximum 
áramfelhasználás 

10W 

Levegőátmozgatás 
mértéke 

50m3/h 

Ventilátor ereje Magas Közepes Alacsony Alvómód 

Súly 1.1 kg 

Tápkábel hossza 1m 

Kiterjedés Hossz: 180mm x Szélesség 150mm x Magasság 240 mm 

Egyéb tulajdonságok Magas negatívion-kibocsátás, állítható hangulatvilágítás, lágy 
esti fény, olvasófény, állítható ventilátorteljesítmény, 
Bluetooth hangszóró, HEPA szűrőbetét a PM2.5 és káros gázok 
eltávolítására 

 

Ventilátorfokozat-
kapcsoló 

Módválasztó 
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A biztonság és energiatakarékosság érdekében húzza ki az áramforrásból az eszközt, ha azt 
huzamosabb ideje nem használja.  
 

 
 

Biztonsági figyelmeztetések 
 

Ahhoz, hogy elkerülje a veszélyt, fordítson több figyelmet a leírásra. 
Ha az alábbi szimbólumokat figyelmen kívül hagyja vagy félre értelmezi a következő esetek 
léphetnek fel. 
 
Warning (Vigyázat) – Ez a szimbólum súlyos sérülés, illetve halálhoz vezető esetekre hívja fel 
a figyelmet. 

 
Attention (Figyelmeztetés) – Ez a szimbólum személyek sérülése, illetve egyéb tárgyakban 
okozott károkra hívja fel a figyelmet.  
 

 
Az előbb felsoroltakhoz tartozó kiegészítő jelzések: 
Ez szigorúan tilos. 
Kötelező betartani. 
Erősen ajánlott odafigyelni. 
 
 

Vigyázat!  
 
 
 

 
Ne érintse meg az elektromos csatlakozót 
vizes vagy nedves kézzel! 
Fennáll az áramütés veszélye. 

 
Mielőtt tisztítja a készüléket, győződjen 
meg arról, hogy megszüntette az 
áramellátását. 
Különben a készülék meghibásodhat 
valamint áramütést okozhat. 
 

 

Ne működtesse a készüléket a 
hátoldalán feltüntetettől eltérő 
felszültségű aljzatról! 

 
Használat előtt győződjen meg hogy a 
csatlakozó helyesen lett-e behelyezve a 
konnektorba. 
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Különben a vezeték túlmelegedhet, ami 
tüzet okozhat. 

A nem megfelelő csatlakozás áramütést 
okozhat, valamint tüzet. 
Ne használjon sérült csatlakozót vagy 
kilazult konnektort! 
 

 

Ne okozzon sérülést a kábelen vagy a 
csatlakozón! 
Ne okozza a kábel vágását, sérülését, 
megcsavarodását vagy nyújtását! Ne 
helyezzen nehéz súlyt a kábelre!  
Ezek a kábel megsérüléséhez vezetnek, ami 
okozhat túlmelegedést, valamint tüzet. 
Ha sérülést észlel a vezetéken vagy a 
csatlakozón keresse fel a hivatalos 
szakszervízt. 
 

 
Redszeresen tisztítsa meg a készülék 
csatlakozóját. 
 
Ha a csatlakozót por vagy nedvesség éri, az 
tönkre teheti a szigetelését, ami tüzet 
okozhat. 

 

Ne húzza a kábelt amikor szállítja vagy 
tárolja a készüléket! 
Zárlathoz vezethet vagy a belső alkatrészek 
sérüléséhez, ami tüzet vagy áramütést 
okozhat. 
 

 

Ne használja a készüléket, ha a kábele 
ki van feszítve! 
Zárlathoz vezethet vagy a belső alkatrészek 
sérüléséhez, ami tüzet vagy áramütést is 
okozhat. 

 
 
 
 
 
 
Biztonsági figyelmeztetések 

 

Vigyázat!  
 

Ne érje 
nedvesség a 
készüléket. 
 
Zárlat keletkezhet, 
vagy áramütést 
okozhat. 

 
Ez a készülék 
meghibásodásához 
vagy áramütéshez is 
vezethet.  
Ha a készüléknek 
szervizelésre van 
szüksége keresse fel 

 
Ne helyezzen a 
készüléket levegő 
be, illetve 
kimenetébe semmi 
tárgyat.  
 
A készülék 
meghibásodásához 

 
Ne helyezze az ujját 
a levegő be, illetve 
kimenetelébe. 
 
A készülékben lévő 
ventillátor 
meghibásodásához 
vezethet. 
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a hivatalos 
szakszervízt. 

vagy áramütéshez is 
vezethet.  
 

 

Figyelem!  
 

Ne használjon alkoholt 
vagy hígítót a készülék 
tisztításakor és tartsa távol 
minden rovaritó szertől. 
A készülék 
meghibásodásához vezethet 
és áramütést és tüzet 
okozhat. 

Ne használja a 
készüléket magas 
hőmérséklet mellet és 
magas páratartalom mellet. 
(például fürdőszoba) 
Áramütést és tüzet okozhat. 

Ne hagyja párolgó vagy 
gyúlékony anyagok 
készülékbe jutását. 
 
Tüzet okozhat. 

Ne használja a 
készüléket olyan helyen, 
ahol zsírrészecskék 
találhatók a levegőben. 
A készülék 
meghibásodásához 
vezethet. A készülék nem 
használható szellőztetésre. 

Ha a készülék 
párhuzamosan van 
működtetve egy fűtő 
berendezéssel akkor 
győződjen meg arról, hogy 
a helység megfelelően van 
szellőztetve. 
Különben szénmonoxid 
mérgezés veszélye állhat 
fenn. 

Ne használja a 
készüléket olyan 
helységben, ami tele van 
rovaritó szerrel. 
 
Különben ezek a kémiai 
vegyületek összegyűlhetnek 
a készülékben, ami után a 
levegőbe vegyíti. Káros az 
egészségre. 

 
Kérem szüntesse meg a készülék áram ellátását a következő esetekben: 
 

- ha valamelyik gomb nem működik. 
- ha a vezeték vagy a csatlakozó szokatlanul melegszik. 
- ha szokatlan hang hallatszik, szokatlan vibrációt tapasztal vagy éget szagot érez. 
- ha szokatlan jelenséget tapasztal vagy hibát. 
Ez a készülék nem való fogyatékkal élő emberek és gyerekek felügyelete alá kivéve, ha 
felügyelet alatt állnak. 

 
 

Hibaelhárítás 
 

Probléma Lehetséges megoldás 

Nem indul el a készülék • Megfelelően van az áramforráshoz csatlakoztatva? 
- Próbálja meg újra bedugni a konnektorba. 

A kellemetlen szag 
eltávolítása nehézkes 

• A készülék, vagy a szűrőbetétek nem megfelelően tiszták? 
- Az elülső burkolatát tisztítsa meg a készüléknek egy 

porszívó segítségével. Ha a probléma ezután is fennáll 
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cserélje le az illatosító szűrőbetét hálóját. (A 
szűrőbetét háló nem tudja eltávolítani a dohányzásból 
maradó szénmonoxidot) 

Nehézkes a levegő tisztítása, 
hangos a készülék működés 
alatt 

• A készülék aljában található HEPA szűrőbetét 
elkoszolódott? 
- Tisztítsa meg a készülék külső burkolatát és porszívó 

segítségével a HEPA szűrőbetétet. 

A visszajelző fények nem 
égnek/ villognak 

Ellenőrizze, hogy megfelelő áramellátást használ: DC5V2A 

Gyenge jelerősség Lehetséges, hogy a Bluetooth közvetítő és fogadó eszköz túl 
messze vannak egymástól. Ellenőrizze, hogy a két készülék 
nincs 10 méternél messzebb egymástól és végezze el újra a 
párosítást. 

Nem érzékel a Bluetooth 
fogadni képes eszközöket 

Állítsa le a készüléket legalább 10 másodpercre, majd dugja 
be a konnektorba és kapcsolja be ismét. 

Nem jön létre Bluetooth 
kapcsolat 

Ellenőrizze, hogy nincs-e más eszköz rácsatlakozva a 
készülékre. Egy új csatlakoztatásának érdekében a régit vigye 
el a hatóteréből és ezután kezdjen az új párosításába. 

 
Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, válassza le az áramforrásról a készüléket és 
forduljon szakszervízhez. 
 

Megfelelő elhelyezés: 
 

• Ha a készülék egy helyben van hosszas időn keresztül 
A készülék körüli falon vagy padló felületen foltot hagyhat, ezért érdemes takarítás 
során/ időnként arrébb helyezni. 
 

• Ha a készüléket főként pollen és por eltávolításra használja 
A pollenek és porszemek főként a talajhoz közel találhatók meg a levegőben ezért 
érdemes a készüléket a földhöz közel elhelyezni.  
 

• Hogy meggyőződhessen a levegő megfelelő keringéséről 
A levegő kiáramló nyílás legyen legalább 0.3 méterre a bútoroktól vagy faltól. 
 

• Hogy elkerülje a videó és rádióhullámok zavarását 
Legalább egy méterre helyezze el a készüléket a televíziótól vagy rádiótól. Ne használja 
ugyanazt konnektort a háromféle eszköz áramellátására. 

 
Működtetési útmutató 

1. Bekapcsológomb: Nyomja meg a bekapcsológombot (a gomb körüli visszajelző fény 
kék színűre változik) / nyomja meg újra, kikapcsol a készülék (visszajelző fény piros 
lesz). A készülék automatikusan közepes módba kapcsolja a ventilátor teljesítményét 
bekapcsolást követően. Egyszerre a negatív ion kibocsájtás is elindul. A Bluetooth 
funkció párosítás módba lép és hagyja a közelében található mobil eszközök 
kapcsolódását és zene lejátszását.  
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2. Ventilátor teljesítményét szabályozó gomb: Manuálismódban válassza ki a ventilátor 
teljesítmény szabályozó gombot, hogy választhasson az erősségek között. 
3 teljesítménymód: alacsony (visszajelző fény: lágy kék), közepes (visszajelző fény: 

halvány kék), magas (visszajelző fény: élénk kék). 
4 Módválasztó gomb: Manuálismód (kék visszajelző fény), alvómód (nincs visszajelző   

fény). 
Manuálismódban a ventilátor teljesítménye megválasztható, a visszajelző fények 
ugyanúgy működnek. 
Alvómód: Nyomja meg a módválasztó gombot a visszajelző fény és a hangulatvilágítás 
is halvány kék színűre változik. A ventilátor alacsony működési módba lép és 3 
másodperc elteltével a fények is elalszanak. A készülék felébresztéséhez érintse meg 
újra a gombot a vezérlőpanelen és az alapértelmezett módba lép. Azonban, ha nem 
kap 3 másodpercen belül utasítást, visszalép alvómódba. Utasítás esetén a készülék 
annak megfelelően működik tovább. 
 
5 Fényszabályozás: színváltás/ állandó (olvasáshoz)/ estifény 

• Visszajelzőfény: világos kék – színváltás funkció 

• Visszajelzőfény: világos sárga – állandó (olvasó) funkció 

• Visszajelzőfény:  halványsárga – estifény 
 

6 Bluetooth hangszóró: A készülék bekapcsolása után automatikusan a Bluetooth 
funkció párosítás módba lép. Miután egy mobil eszközt csatlakoztattunk a 
készülékhez a későbbiekben már automatikusan csatlakozni fognak egymáshoz, 
amikor a Bluetooth funkció aktív. Minden kikapcsolás/ bekapcsolás után újra kell 
csatlakozni. 

Vegye figyelembe, hogy ha már egy eszköz csatlakozik a készülékhez nem tud újat párosítani 
hozzá. 
 

 
 
 

A LED burkolatának eltávolítása és tisztítása 
 

1. A felső burkolat eltávolításához óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el 
addig, míg az ,,I” szimbólum nem ér egyvonalba a ,,-’’ szimbólummal. 

2. Miután kinyitotta a két burkolat rész közti zárat a forgatással, csak húzza le a felső 
burkolatot.  

3. Távolítsa el teljesen a készülékről a felső burkolatot annak megtisztítása érdekében.  
4. A felső burkolat megtisztítása után a visszahelyezéséhez illessze vissza a készülék 

alapjára. 
5. Óramutató járásának megfelelő irányba forgassa el a felső burkolatot, hogy visszazárja. 
6. Amikor egyvonalba igazítottuk az ,,I” szimbólumot a lakat szimbólummal a két burkolat 

visszakerült a helyére. 
 

Figyelmeztetés: Válassza le az áramellátásról a készüléket bármiféle karbantartás megkezdése 
előtt. 
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Tisztítás módja, gyakorisága 
 
Havonta egyszer törölje le vizes vagy tisztítószeres törlőkendővel a burkolatra tapadt port és 
egyéb koszt. Csak akkor helyezze tisztítás után vissza a felső burkolatot, ha az már teljesen 
megszáradt. 
 
 

 
Tisztítás 

 

Karbantartandó alkatrész Karbantartás módja 

Készülék Havonta, takarítsa le a készülékről a port és egyéb 
szennyeződéseket egy takarítószerrel átitatott kendővel. 

Alsó kupak Havonta, takarítsa le a készülékről a port és egyéb 
szennyeződéseket egy takarítószerrel átitatott kendővel. 

Porgyűjtő szűrőbetét Havonta porszívóval távolítsa el a port róla. Behelyezése előtt 
győződjön meg szárazságáról. 

• Ne használja a porszívót az aktívszén szűrőbetét 
felületén. 

• A készüléket ne öblítse át vízzel vagy egyéb 
folyadékkal.  

Figyelmeztetés: Válassza le az áramellátásról a készüléket bármiféle karbantartás megkezdése 
előtt. 
 
Fontos: 

 
o Tisztítószer használata esetén, mindig higított, konyhai használatra tervezett anyagot 

használjon. 
o Ne használjon olyan tisztítószereket, amik tartalmazzák a következő összetevőket: 

lúg, alkohol, szén, olaj, fehérítő, hígító 
 

A szűrőbetét cseréje 
 

1. Fogja meg a készülék testét és forgassa el az alsó szűrőbetét burkolatot óramutató 
járásával ellentétes irányba.  

2. Mikor az alsó burkolat eléri az ,,open” feliratot forgatás után, eltávolíthatja.  
3. Fogja meg mind a két oldalon a szűrőbetétet és távolítsa el. 
4. Az elhasznált szűrőbetét helyére illessze be az újat. 
5. A burkolat kampóit igazítsa a helyére és nyomja óvatosan le. 
6. Forgassa el óramutató járásának megfelelő irányba a burkolatot és a ,,close” felirathoz 

érve halk kattanás fogja jelezni, hogy a helyére került. 

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. 

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. 


