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Használat előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót. 
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A készülék működése 

 
Az ionizációs technológia képes a baktériumok elpusztítására és a porszemek megkötésére. Az 
egészségügy által is a ,,levegő vitaminjaként” ismert részecske nagy számban megtalálható 
erdőkben, vízesések közelében, hegyekben és a tengerpartokon. Támogatja az anyagcserét, 
az immunrendszer működését és a test fiziológiai egyensúlyát. Hatékonyan távolítja el a 
levegőből a polleneket, port, penészgombát és egyéb egészségkárosító részecskéket. 
 
A kompozit, a HEPA, és az aktívszén-szűrőbetéttel társulva hatékony a PM2.5, állatszőr és 
pollenrészecskék eltávolításában, ezzel csökkentheti az allergia tüneteit. 
 

 



 

 
 

A készülék tulajdonságai 
 
 

1. A negatívion-technológia tisztítja a levegőt. Eltávolítja a szálló port, hajat, polleneket 
és egyéb részecskéket, ezzel növeli az oxigén arányát a levegőnek. 

2. Erős sterilizáló képessége elbánik az E. Coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus és egyéb aerob baktériummal, valamint megakadályozza további növekedését. 

3. Hatékonyan távolítja el a formaldehid részecskéket is akár a bútorokról és 
megakadályozza az újrafertőzést.  

 
 
 

Műszaki adatok 
 

Feszültség DC 5V/1A Negatívion-
kibocsátás 

1x107 db/cm3 

Energia használat 2.5W Ventilátor ereje 15m3 /h 

Kiterjedés 65mmx158mm Súly 0.15kg 

Szűrőbetét mérete 40mmx40mmx13mm Vezeték hossza 80cm 

 
A készülék szerkezete 
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A készülék működtetése 
 

1. Áramforrás alá való helyezése után a készülék készenléti módba lép. A visszajelző 
fények nem világítanak, a ventilátor és ion generátor nem működik. 
 

2. Nyomja meg a gombot és a készülék magas teljesítményű módban működni kezd, a 
visszajelző fények színesen világítanak. A negatív ion kibocsájtás megkezdődik. Nyomja 
meg újra a gombot és a visszajelző fények kékre váltanak, a ventilátor teljesítménye 
pedig alacsony módba lép. A negatív ion kibocsájtás továbbra is működik. Nyomja meg 
harmadszor is a gombot és a készülék kikapcsol, készenléti módba lép. 

 
3. Periodikus működés: kikapcsolt állapot- ventilátorok magas teljesítményű működése, 

ion kibocsájtás- ventilátorok alacsony teljesítményű működése, negatív ion 
kibocsájtás- kikapcsolt állapot 

 
 

Biztonsági előírások 
 

1. Áramütés elkerülésének érdekében szüntesse meg az áramellátását az eszköznek 
mielőtt azt áthelyezné vagy karbantartaná. 
 

2. Soha ne engedje a készülék vízzel való érintkezését. Ne tisztítsa az eszközt vízzel való 
öblítéssel és ne üzemeltesse olyan helyen a készüléket, ahol fennáll a vízzel való 
érintkezés, ugyanis fokozott áramütés veszélybe kerülhet. 

 
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.  

 
Hibaelhárítás 

 

Hiba Lehetséges ok Megoldás 

A készülék nem indul el Nincs áramellátás. Ellenőrizze az áramforrást. 
Csatlakoztassa újra a 
kábelt. 

Ismeretlen hang hallatszik 
a készülékből 

Készülékbe idegen tárgy 
került. 

Óvatosan rázza meg a 
készüléket, hogy 



 

kieshessenek az esetleges 
idegen tárgyak. 

A készülék nem sima 
felületre van helyezve. 

Helyezze sima felületre a 
készüléket. 

Egyéb probléma észlelése esetén forduljon szakszervízhez vagy küldje vissza a 
terméket a garancialevéllel vagy számlával.  

 

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. 


