
 
 

UV-C Légtisztító 
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UV-C + fotokatalizátor technológia 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

AirHome Otthoni légtisztító
30 m3/óra teljesítmény 

UV-C technológia
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

• Az első használat előtt, kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutatót. 
• Kérjük, hogy a terméket a használati útmutatóban leírt utasítások 

és javaslatok szerint helyesen használja. 
• Kérjük, hogy a termék használata közben ügyeljen valamennyi 

utasítás betartására, hogy ezzel védje saját egészségét, életét, 
valamint környezetét. 

 
FIGYELMEZTETÉS 

Ne használja a terméket: 

• magas hőmérsékletű környezetben, mivel ez meghibásodást, 
tüzet vagy hő által keletkezett tüzet okozhat. 

• tűzveszélyes anyagok vagy gázok közelében. 
• olyan helyen, ahol a termék leeshet vagy 

víznek van kitéve. 
• ha fizikai sérülés található a terméken. 
• ha a felső burkolat nem megfelelően van 

elhelyezve; UV-C sugárzás kockázata áll fenn, 
ami szem- és bőrsérülést okozhat. 

 

VIGYÁZAT! 

• A termék használata előtt, kérjük, mindig ellenőrizze, hogy a 
jelzőfény és a hőmérséklet megfelelő-e. 

• Kérjük, ne helyezze a terméket olyan tárgy közelébe, amely 
elzárhatja a levegő-beáramlás nyílását. 

• Kérjük, ügyeljen arra, hogy a karbantartás és tisztítás előtt 
áramtalanítsa a készüléket. 

• Kérjük, csak finom szálas kendővel tisztítsa a készüléket. 
• A lejárati dátum után, kérjük, cserélje ki az UV-C izzót, az izzó 

átlagos felhasználási ideje napi használat esetében 6-8 hónap. 
 

   FELHASZNÁLÁSI TERÜLET  

Csak beltéri használatra.

KÉRJÜK, TARTSA A 
TERMÉKET 

GYERMEKEKTŐL 
ELZÁRVA. 
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HASZNÁLAT 
 

• Csatlakoztassa a készüléket 230 V-50 Hz váltóáramú 
aljzatba, és a készülék automatikusan működésbe lép. 

• A legjobb hatékonyság érdekében egy átlagos, 10 m2 -es 
helyiségben legalább 2 órán keresztül üzemeltesse a készüléket. 

• Az UV-C izzó élettartamának növeléséhez húzza ki a készüléket a 
tápellátásból, ha már nem használja. 

 

   HASZNÁLATI TIPP   
 

Az UV-C izzó élettartama 5000 óra. 
Az UV-C izzót használattól függően körülbelül 6-8 havonta javasolt 
kicserélni. 

 
Amennyiben a lámpa fényereje jelentős mértékben csökken vagy a 
színe megváltozik, cserélje ki az izzót. 

 
HIBAELHÁRÍTÁS 

 

 
Probléma Megoldás 

 
A termék nem működik. 

Ellenőrizze a tápellátás és az aljzat 
csatlakozását. 

Hívja fel az ügyfélszolgálatot. 

Villogó fény.  
Kiégett az izzó. Lásd az „UV-C izzó cseréje” 

című részt. A ventilátor világítás 
nélkül működik. 

 
A TERMÉK ÉS AZ ALKATRÉSZEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 

 

A természet védelme érdekében az Ön felelőssége, hogy elkülönítse és 
újrahasznosítsa a terméket a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően. 
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LEÍRÁS 
 

Termék neve UV-C Légtisztító 

Termék típusa MF33 

Üzemi feszültség 230 V ~ 50 Hz 

Névleges teljesítmény 4,5 W 

Üzemi áramerősség 0,25 - 0,5 A 

Üzemi zajszint ≤60 dB 

UV-C izzóval világító UV-fény 253 nm 

 
 

GYAKORI PROBLÉMÁK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 

Kérdés: Az áramhoz történő csatlakoztatás után mennyi idő szükséges, hogy a 
termék kifejtse sterilizáló hatását? 

Válasz: A helyiség méretétől függ. Egy 10 m2 -es helyiségben körülbelül 2 órán 
keresztül kell működtetni a készüléket a teljes hatékonyság érdekében. 

 
K: Mekkora lehet a helyiség maximális hőmérséklete a termék használatához? 
V: A környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C-ot, mivel ez befolyásolja a termék 

teljesítményét és élettartamát. 
 

K: Előállít-e a termék formaldehidet a működése során? 
V: A termék működés közben nem állít elő formaldehidet. Éppen ellenkezőleg: 

amennyiben formaldehid található a környezetben, a termék segíti annak 
eltávolítását. 

 
K: Termel-e a termék ózont a működése során? 
V: Ez a termék nem termel ózont, és UV-C izzó segítségével sterilizálja és tisztítja a 

levegőt. 
 

K: Eltávolítja-e a termék a kellemetlen szagokat a WC-ben és a fürdőszobában? 
V: Igen. 

 
K: Használható-e a termék olyan helyeken, mint például egy kollégium? 
V: Igen, bármilyen belső térben erősen javasolt a termék használata, különösen 

azokban a helyiségekben, ahol több ember is megfordul.
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektromos 
csatlakozó 

 
 

TARTOZÉKOK 

védőburkolat 
 
 
 
 
 
 

UV-C izzó 

 

 
 

hordozható alap UV-C izzó használati útmutató 
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UV-C IZZÓ CSERÉJE 

 
 

Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból. 
 
 
 
 
 
 

Tekerje a védőburkolatot az óramutató 
járásával ellentétes irányba. 

 
 
 
 
 
 

Csavarja az UV-C izzót az óramutató járásával 
ellentétes irányba. 

 
 
 
 

Rögzítse az új UV-C izzót úgy, hogy az óramutató 
járásával megegyező irányba csavarja. 

 
 
 
 
 

Rögzítse a védőburkolatot úgy, hogy az óramutató 
járásával megegyező irányba csavarja. 
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