
• Ne ejtse le, és ne hagyja, hogy a távirányító vizes legyen.

• A távirányítót soha ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.

• A jeladó lencséjére rakódott por csökkenti az érzékenységét.

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Álló plazma-légfertőtlenítő gép

NUXTREND MAXI AIR PURIFIER

NU-600T2E

【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.

【Távirányító használata】

Irányítsa a távirányító jeladóját a fő egység vevőkészüléke felé. Ellenőrizze,

hogy ne legyen akadály, például függöny a beltéri egység és a távirányító

között, mert akkor a jeltovábbítás sikertelen lesz. A sikeres kommunikáció

maximális távolsága körülbelül 7m.

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

Használat előtt kérjük figyelmesen

olvassa el a kezelési útmutatót!

Cikkszám NU-400T2 Teljesítmény 30 W

Feszültség 120V AC / 240V AC Légmennyiség 500m³/h

Alapterület 100m2
Súly 3.85Kg

Zajszint ≤50db Ioncsövek 
mennyisége

1（Standard）

Méret 240*240*820mm Ioncső mérete 70mm(2.8 inch)

Ioncső 
élettartama

≤17000 óra Szűrő típusa HEPA

【Műszaki adatok】



• Készenléti állapotban nyomja meg a bekapcsoló gombot az indításához. Ha a
készüléket nem kívánja tovább használni, ugyanezt a gombot nyomja meg a
leállításhoz és készenléti állapotba lépéshez.

• Nyomja meg az “Sleep Wind” gombot a távirányítón, ha éjszakai (csendes)
üzemmódba kívánja helyezni a készüléket.

• Nyomja meg a “Wind Speed+" gombot a távirányítón a levegőmennyiség
növeléséhez, és nyomja meg a távirányító “Wind Speed-" gombját a légmennyiség
csökkentéséhez. A termék 6 fokozattal rendelkezik.

• Nyomja meg a távirányító oszcillációs gombját a készülék forgatása érdekében.

• Az időzítőkapcsolók használatával 1-8 órás időzítési intervallumot tud beállítani.

• Az időzítési funkció beállítása után más funkciók továbbra is normálisan
használhatók. A készülék kikapcsolása után az időzítési beállítás is törlődik; a
készülék leáll.
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Termékspecifikációk:

Ventilátor

HEPA Szűrő

【Használat】

【Hibaelhárítás】

【Tartozékok】

(1) Termékáttekintés:

Hibajelenség Javasolt lépések

A jelzőfények 

nem világítanak
Ellenőrizze, hogy a tápkábelek megfelelően

csatlakoznak-e, illetve nézze meg a hálózati aljzat

áramellátását és a biztosítékot.

Plazmagenerátor

Normál körülmények között a koronakisülés 

következtében enyhe sercegő hang hallható, melynek 

kísérőjelensége a – sötétben látható – halványkék fény. 

Amennyiben az ioncső megsérül, azt haladéktalanul ki 

kell cserélni, addig kérjük, ne használja a készüléket!

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, azonnal forduljon 

szakemberhez:

•A leírtak alapján a hiba nem orvosolható

•A hálózati kábel, vagy az aljzat rendellenesen meleg

•Rendellenes hangot hall a készülék felől

•Egyéb működési zavart érzékel

【Tudnivalók】

Kérjük, hogy az eszköz első használata előtt alaposan 
olvassa át a kezelési  útmutatót!

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.


