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1) INLEIDING 
 

De bipolaire ionisatieviruskiller is een luchtdesinfectieapparaat dat gebruik maakt van 
toonaangevende bipolaire ionisatietechnologie, waarbij het eigen afweermechanisme van de 
aarde tegen luchtverontreiniging wordt gerepliceerd door schadelijke deeltjes en virussen uit 
de lucht te halen en op te lossen. Het installeert in minder dan een minuut en is klaar om de 
productie 180 miljoen positieve en negatieve ionen per cm3,effectief doden in de lucht 
pathogenen. De blauwe LED-indicator laat zien dat het product werkt, het doden van 
luchtvirussen, en dus het creëren van een veiliger en schoner milieu. 

 
 

 2) INHOUD VAN DE VERPAKKING 
 

• Bipolaire ionisatie virus killer 
• Netsnoer met Britse stekker 
• Muur monteren achterplaat en schroeven 
• Gebruikershandleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Luchtvirus killer Power cordBack plaat en schroeven    
 
 

 
         3) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 
De volgende voorzorgsmaatregelen moeten altijd in aanmerking worden genomen voordat de 
"Bipolaire ionisatieviruskiller" wordt gebruikt, hierna "het "hulpmiddel" genoemd. 
 
Algemene informatie 
• Lees de instructies altijd zorgvuldig voor gebruik. 
• Gebruik dit apparaat alleen volgens de instructies in deze handleiding. 
• Dit apparaat is geen speelgoed en mag niet worden behandeld door kinderen. 
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis 
 

Waarschuwing! 
• Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt. 

Verstikkingsgevaar! 
 

 
 
Elektriciteit en ventilatie 
  
• Controleer voor gebruik of de netspanning gelijk is aan de netspanning die op de ratingplaat van 

het apparaat staat vermeld. 
• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat, netsnoer of stekker aanraakt. 
• Sluit de stekker aan op een stopcontact met aarding die te allen tijde gemakkelijk bereikbaar is. 
 
 
 

Waarschuwing! 
• Bedek het apparaat nooit om oververhitting en mogelijke brandgevaar te voorkomen. 



 

• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met warmtebronnen, waaronder naakte 
vlammen, hete kookplaten, enz. 

 
 
Waarschuwing! 
• Controleer regelmatig het netsnoer op eventuele tekenen van schade. In het geval van 

schade dient u het apparaat niet meer te gebruiken. 
• In het geval dat het apparaat op de grond is gevallen en/of tekenen van schade vertoont 

tijdens het gebruik, schakelt u het apparaat uit en verwijdert u de stekker.  
• Zorg ervoor dat het netsnoer niet kan worden betreden of geknepen om schade te 

voorkomen. 
• Laat het netsnoer niet over scherpe randen hangen en houd het uit de buurt van hete 

voorwerpen en naakte vlammen. 
• Plaats geen kabel in footfall gebieden om te voorkomen dat mensen struikelen. 
• Verwijder de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet is gebruikt. 
 
 
Waarschuwing! 
• Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, beschermt u het apparaat 

tegen druipend of opspattend water en andere voorwerpen die vloeistoffen bevatten, 
bijvoorbeeld vazen. Deze objecten mogen niet op of in de buurt van het apparaat worden 
geplaatst. 

 
Gebruiken 
• Vermijd locaties die onderhevig zijn aan trillingen, kou of vochtigheid. 
• Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen, direct zonlicht, overmatige vochtigheid 

en/of corrosieve omgevingen. 
• Plaats het apparaat niet onder mechanische belasting. 
• Oneigenlijk gebruik van het apparaat kan het product beschadigen. 
• Behandel het apparaat met zorg. Stoten of vallen, zelfs van een lage hoogte, kunnen 

leiden tot schade aan het apparaat. 
• Open de behuizing niet, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok. 
• Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te repareren of het op geen enkele manier 

te wijzigen. 
• Het apparaat moet worden onderhouden als het op enigerlei wijze is beschadigd, d.w.z. 

dat de stroomkabel/stekker beschadigd is; vloeistof is gemorst; objecten zijn erin 
gevallen; het is blootgesteld aan regen of vocht; het is gedropt of werkt niet goed. 

• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. 
• Gebruik geen vreemde voorwerpen om het apparaat schoon te maken. 

 
 
 
                     Belangrijke informatie, volg deze instructies: 
 

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met 
beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, een/of een gebrek aan ervaring en 
expertise, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het apparaat veilig 
te gebruiken en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren.  

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet door 
kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. 

• Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, in droge gebieden en niet in de buurt van water, 
andere vloeistoffen of vochtigheid. 

• Gebruik het apparaat niet als het apparaat, of de kabel of stekker, in water of enige vorm van 
vloeistof is gevallen. 

• Dompel het apparaat, de kabel en de stekker nooit onder in water of enige vorm van vloeistof. 
• Neem het apparaat niet op als het in water of enige vorm van vloeistof is gevallen. Haal de 

stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer. 
• Installeer het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak, of muur, vrij van trillingen. 
• Schakel het apparaat niet in totdat alle accessoires goed zijn geïnstalleerd. 



 

• Verwijder de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. 
• Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact, trek de stekker zelf, niet de kabel. 

 
 
4)INSTALLATIE  EN  BEDIENING VAN HET APPARAAT 
 

• Open de verpakking voorzichtig bij het verwijderen van het apparaat.  
• Zorg ervoor dat het apparaat volledig en schadevrij is. 
• Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de leverancier en 

gebruik het product niet. 
• Bewaar de verpakking of recycle het in overeenstemming met de lokale regelgeving. 

 
Apparaten voor onderdelen en onderdelen: 

 

 
Installatie 
 

• Sluit geen stroom aan voordat de mechanische installatie is voltooid. 
• Koppel de stroom altijd los aan het apparaat voordat u het apparaat gebruikt. 
• Monteer of installeer het apparaat op een locatie die toekomstige toegang mogelijk maakt. 
• Monteer het apparaat niet op de plaats waar het ionisatieuitlaat wordt geblokkeerd. 

 
 
Er zijn twee montagemodi: (1) Desk stand (2) Wandbevestiging 
 

(1) Bureaustandaard: 
• Zet de luchtvirus moordenaar op een plat, stabiel oppervlak. 
• Pas de behuizing van het apparaat in een passende hoek. 
• Draai het lichaam van het apparaat horizontaal naar een gewenste hoek.  

 



 

 
 

 
 

• Sluit het netsnoer aan op het stopcontact van de standaard aan de achterkant. 
• Sluit het netsnoer aan op AC main(220Vac). 

 

 
(2) Muurbevestiging 
• Installeer de achterplaat op de muur door de meegeleverde schroeven. 

 
 

• Schuif in de standaard van het apparaat en trek naar beneden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pas de hellingshoek in een passende hoek. 



 

 
 

• Sluit het netsnoer aan op het stopcontact van de standaard aan de achterkant. 
• Sluit het netsnoer aan op AC main(220VAC). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Schakel na de installatie het apparaat in door de aan/uit/TIMER in te schakelen naar "AAN"-
positie. 

• De blauwe kleuren LED-indicator zal worden ingeschakeld waaruit blijkt dat het apparaat in 
werking is. 

• De ventilatorsnelheid kan worden aangepast door de ventilatorsnelheidsknop te trimmen. 
 
Timer, functie: 
 

• Wanneer de timerfunctie is geselecteerd, is het apparaat 10 uur ingeschakeld. 
• De blauwe LED zal aan zijn, wat bevestigt dat het apparaat is geactiveerd. 
• Na 10 uur gaat het apparaat in de stand-bymodus, die wordt aangegeven door de blauwe 

LED die elk uur knippert 
• Na nog eens 14 uur (24 uur na het starten) is het apparaat weer aan 
• Als de aan/uit-schakelaar bijvoorbeeld om 08:00 uur naar 'timer' wordt verplaatst, is het 

apparaat ingeschakeld, is de blauwe LED ingeschakeld.  Na 10 uur (18:00 uur), zal het naar 
stand-by modus, blauwe LED zal worden uitgeschakeld en zal knipperen elk uur.  Na nog 
eens 14 uur (08:00 uur de dag erna) is het apparaat weer aan en is de blauwe LED aan. 

 
Bi-polar ionisator levensduur indicator: 
 
• Met behulp van de ingebouwde software, de blauwe LED werkt ook als de ionisator levensduur 

indicator 
• Wanneer het apparaat van Uit-en-aan of van stand-by (timer) naar Aan gaat en het apparaat in 

werking is geweest voor: 
• <11.000 uur, bij normale opstart, de blauwe LED is AAN 
• <11.999 uur, bij normale opstart, zal de blauwe LED 1 keer knipperen en vervolgens aan 

blijven 
• <12.999 uur, bij normale opstart, blauwe LED knippert 2 keer, dan blijven op 
• >19.000 uur, bij normale start-up, blauwe LED blijft ingeschakeld voor 0,5 seconden, en gaat 

dan uit na 1 seconde 
• Om de teller te resetten op 0 uur: houd de resetknop ingedrukt voor ~ 7 seconden totdat deze 

5 keer knippert, en laat vervolgens los 
• Om de totale bedrijfstijd in stappen van 5.000 uur te controleren, zelfs nadat de teller is 

gereset: druk 4 keer snel op de resetknop en de blauwe LED knippert snel en knippert 
vervolgens elke 5.000 uur weer tot 50.000 uur.  

• Bijvoorbeeld, totale bedrijfstijd 17.000 uur: druk snel op de reset-knop 4 keer en LED knippert 
2 keer snel en vervolgens 3 keer langzaam aan te geven > 15.000 uur bedrijfstijd. De teller 
heeft geen invloed op de totale bedrijfstijdteller.  



 

• De serviceafdeling kan altijd de geschatte werkelijke bedrijfstijd controleren. 
 

5) REINIGING EN ONDERHOUD 
 

• Het apparaat is onderhoudsvrij 
• Reinig het apparaat waar nodig met een vochtige doek en wat wasvloeistof. 
• Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. 
• Schakel het apparaat uit en haal het apparaat los voor het schoonmaken. 
• Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmaterialen. 

 
6) SPECIFICATIES 
 

• Spanningsinvoer: 220-240V~, 50/60 Hz, klasse II 
• Vermogen: 5W 
• Case materialen: PC en ABS 
• Ventilatorsnelheid: 3500 rpm (max. 
• Ionisatoren: 4 stuks Bi-Polar ~3.5kV - +3.5kV totaal 180 miljoen ionen per cm3 
• Toepasselijk gebied: tot 80m3 
• Virus Air reinigingspercentage: tot 99,9% 
• In-/uit-/timerschakelaar 
• Knop Opnieuw instellen 
• Blauw indicatorlicht: licht op wanneer het apparaat in bedrijf is 
• Bedrijfstemperatuur: +5°C - +50°C 
• Installatiemethode : bureaustandaard en wandbevestiging 
• Afmetingen apparaat: 110 x 110 x 75mm 
• Gewichtstoestel: 0,5 kg 

 
7) OPSLAG en TRANSPORT 
 

• Bij het opslaan van het apparaat moet het apparaat eerst worden gereinigd in 
overeenstemming met deze gebruikershandleiding. Het apparaat moet worden opgeslagen in 
de originele verpakking. 

• Bewaar het apparaat altijd in een droge en goed geventileerde ruimte en buiten het bereik 
van kinderen. 

• Bescherm het apparaat tegen trillingen en schokken tijdens het transport. 
 
Disclaimer: 

• Leverancier van het apparaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die 
voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het product, met inbegrip van enig letsel en/of 
schade aan een persoon of eigendom als een kwestie van productaansprakelijkheid, 
nalatigheid of anderszins. 

• De effectiviteit van producten is onafhankelijk getest om 99,9% van de aangegeven door lucht 
overgedragen virussen te verwijderen, maar is in geen geval 100% effectief in de preventie 
van virusbesmetting en niet een vervanging voor andere preventieve maatregelen. 

 
Alle inhoud en specificaties vermeld in deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen zonder 
voorafgaande kennisgeving. 
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1) INLEIDING



De bipolaire ionisatieviruskiller is een luchtdesinfectieapparaat dat gebruik maakt van toonaangevende bipolaire ionisatietechnologie, waarbij het eigen afweermechanisme van de aarde tegen luchtverontreiniging wordt gerepliceerd door schadelijke deeltjes en virussen uit de lucht te halen en op te lossen. Het installeert in minder dan een minuut en is klaar om de productie 180 miljoen positieve en negatieve ionen per cm3,effectief doden in de lucht pathogenen. De blauwe LED-indicator laat zien dat het product werkt, het doden van luchtvirussen, en dus het creëren van een veiliger en schoner milieu.





 2) INHOUD VAN DE VERPAKKING



· Bipolaire ionisatie virus killer

· Netsnoer met Britse stekker

· Muur monteren achterplaat en schroeven

· Gebruikershandleiding
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         3) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



De volgende voorzorgsmaatregelen moeten altijd in aanmerking worden genomen voordat de "Bipolaire ionisatieviruskiller" wordt gebruikt, hierna "het "hulpmiddel" genoemd.



Algemene informatie

· Lees de instructies altijd zorgvuldig voor gebruik.

· Gebruik dit apparaat alleen volgens de instructies in deze handleiding.

· Dit apparaat is geen speelgoed en mag niet worden behandeld door kinderen.

· Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis



Waarschuwing!

· Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt. Verstikkingsgevaar!







Elektriciteit en ventilatie

 

· Controleer voor gebruik of de netspanning gelijk is aan de netspanning die op de ratingplaat van het apparaat staat vermeld.

· Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat, netsnoer of stekker aanraakt.

· Sluit de stekker aan op een stopcontact met aarding die te allen tijde gemakkelijk bereikbaar is.







Waarschuwing!

· Bedek het apparaat nooit om oververhitting en mogelijke brandgevaar te voorkomen.

· Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met warmtebronnen, waaronder naakte vlammen, hete kookplaten, enz.





Waarschuwing!

· Controleer regelmatig het netsnoer op eventuele tekenen van schade. In het geval van schade dient u het apparaat niet meer te gebruiken.

· In het geval dat het apparaat op de grond is gevallen en/of tekenen van schade vertoont tijdens het gebruik, schakelt u het apparaat uit en verwijdert u de stekker. 

· Zorg ervoor dat het netsnoer niet kan worden betreden of geknepen om schade te voorkomen.

· Laat het netsnoer niet over scherpe randen hangen en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en naakte vlammen.

· Plaats geen kabel in footfall gebieden om te voorkomen dat mensen struikelen.

· Verwijder de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet is gebruikt.





Waarschuwing!

· Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, beschermt u het apparaat tegen druipend of opspattend water en andere voorwerpen die vloeistoffen bevatten, bijvoorbeeld vazen. Deze objecten mogen niet op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.



Gebruiken

· Vermijd locaties die onderhevig zijn aan trillingen, kou of vochtigheid.

· Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen, direct zonlicht, overmatige vochtigheid en/of corrosieve omgevingen.

· Plaats het apparaat niet onder mechanische belasting.

· Oneigenlijk gebruik van het apparaat kan het product beschadigen.

· Behandel het apparaat met zorg. Stoten of vallen, zelfs van een lage hoogte, kunnen leiden tot schade aan het apparaat.

· Open de behuizing niet, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.

· Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te repareren of het op geen enkele manier te wijzigen.

· Het apparaat moet worden onderhouden als het op enigerlei wijze is beschadigd, d.w.z. dat de stroomkabel/stekker beschadigd is; vloeistof is gemorst; objecten zijn erin gevallen; het is blootgesteld aan regen of vocht; het is gedropt of werkt niet goed.

· Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

· Gebruik geen vreemde voorwerpen om het apparaat schoon te maken.







                     Belangrijke informatie, volg deze instructies:



· Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, een/of een gebrek aan ervaring en expertise, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het apparaat veilig te gebruiken en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. 

· Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

· Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, in droge gebieden en niet in de buurt van water, andere vloeistoffen of vochtigheid.

· Gebruik het apparaat niet als het apparaat, of de kabel of stekker, in water of enige vorm van vloeistof is gevallen.

· Dompel het apparaat, de kabel en de stekker nooit onder in water of enige vorm van vloeistof.

· Neem het apparaat niet op als het in water of enige vorm van vloeistof is gevallen. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer.

· Installeer het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak, of muur, vrij van trillingen.

· Schakel het apparaat niet in totdat alle accessoires goed zijn geïnstalleerd.

· Verwijder de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

· Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact, trek de stekker zelf, niet de kabel.





4)INSTALLATIE  EN  BEDIENING VAN HET APPARAAT



· Open de verpakking voorzichtig bij het verwijderen van het apparaat. 

· Zorg ervoor dat het apparaat volledig en schadevrij is.

· Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de leverancier en gebruik het product niet.

· Bewaar de verpakking of recycle het in overeenstemming met de lokale regelgeving.



Apparaten voor onderdelen en onderdelen:





Installatie



· Sluit geen stroom aan voordat de mechanische installatie is voltooid.

· Koppel de stroom altijd los aan het apparaat voordat u het apparaat gebruikt.

· Monteer of installeer het apparaat op een locatie die toekomstige toegang mogelijk maakt.

· Monteer het apparaat niet op de plaats waar het ionisatieuitlaat wordt geblokkeerd.





Er zijn twee montagemodi: (1) Desk stand (2) Wandbevestiging



(1) Bureaustandaard:

· Zet de luchtvirus moordenaar op een plat, stabiel oppervlak.

· Pas de behuizing van het apparaat in een passende hoek.

· Draai het lichaam van het apparaat horizontaal naar een gewenste hoek. 











· Sluit het netsnoer aan op het stopcontact van de standaard aan de achterkant.

· Sluit het netsnoer aan op AC main(220Vac).





(2) Muurbevestiging

· Installeer de achterplaat op de muur door de meegeleverde schroeven.





· Schuif in de standaard van het apparaat en trek naar beneden.























· Pas de hellingshoek in een passende hoek.





· Sluit het netsnoer aan op het stopcontact van de standaard aan de achterkant.

· Sluit het netsnoer aan op AC main(220VAC).























· Schakel na de installatie het apparaat in door de aan/uit/TIMER in te schakelen naar "AAN"-positie.

· De blauwe kleuren LED-indicator zal worden ingeschakeld waaruit blijkt dat het apparaat in werking is.

· De ventilatorsnelheid kan worden aangepast door de ventilatorsnelheidsknop te trimmen.



Timer, functie:



· Wanneer de timerfunctie is geselecteerd, is het apparaat 10 uur ingeschakeld.

· De blauwe LED zal aan zijn, wat bevestigt dat het apparaat is geactiveerd.

· Na 10 uur gaat het apparaat in de stand-bymodus, die wordt aangegeven door de blauwe LED die elk uur knippert

· Na nog eens 14 uur (24 uur na het starten) is het apparaat weer aan

· Als de aan/uit-schakelaar bijvoorbeeld om 08:00 uur naar 'timer' wordt verplaatst, is het apparaat ingeschakeld, is de blauwe LED ingeschakeld.  Na 10 uur (18:00 uur), zal het naar stand-by modus, blauwe LED zal worden uitgeschakeld en zal knipperen elk uur.  Na nog eens 14 uur (08:00 uur de dag erna) is het apparaat weer aan en is de blauwe LED aan.



Bi-polar ionisator levensduur indicator:



· Met behulp van de ingebouwde software, de blauwe LED werkt ook als de ionisator levensduur indicator

· Wanneer het apparaat van Uit-en-aan of van stand-by (timer) naar Aan gaat en het apparaat in werking is geweest voor:

· <11.000 uur, bij normale opstart, de blauwe LED is AAN

· <11.999 uur, bij normale opstart, zal de blauwe LED 1 keer knipperen en vervolgens aan blijven

· <12.999 uur, bij normale opstart, blauwe LED knippert 2 keer, dan blijven op

· >19.000 uur, bij normale start-up, blauwe LED blijft ingeschakeld voor 0,5 seconden, en gaat dan uit na 1 seconde

· Om de teller te resetten op 0 uur: houd de resetknop ingedrukt voor ~ 7 seconden totdat deze 5 keer knippert, en laat vervolgens los

· Om de totale bedrijfstijd in stappen van 5.000 uur te controleren, zelfs nadat de teller is gereset: druk 4 keer snel op de resetknop en de blauwe LED knippert snel en knippert vervolgens elke 5.000 uur weer tot 50.000 uur. 

· Bijvoorbeeld, totale bedrijfstijd 17.000 uur: druk snel op de reset-knop 4 keer en LED knippert 2 keer snel en vervolgens 3 keer langzaam aan te geven > 15.000 uur bedrijfstijd. De teller heeft geen invloed op de totale bedrijfstijdteller. 

· De serviceafdeling kan altijd de geschatte werkelijke bedrijfstijd controleren.



5) REINIGING EN ONDERHOUD



· Het apparaat is onderhoudsvrij

· Reinig het apparaat waar nodig met een vochtige doek en wat wasvloeistof.

· Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

· Schakel het apparaat uit en haal het apparaat los voor het schoonmaken.

· Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmaterialen.



6) SPECIFICATIES



· Spanningsinvoer: 220-240V~, 50/60 Hz, klasse II

· Vermogen: 5W

· Case materialen: PC en ABS

· Ventilatorsnelheid: 3500 rpm (max.

· Ionisatoren: 4 stuks Bi-Polar ~3.5kV - +3.5kV totaal 180 miljoen ionen per cm3

· Toepasselijk gebied: tot 80m3

· Virus Air reinigingspercentage: tot 99,9%

· In-/uit-/timerschakelaar

· Knop Opnieuw instellen

· Blauw indicatorlicht: licht op wanneer het apparaat in bedrijf is

· Bedrijfstemperatuur: +5°C - +50°C

· Installatiemethode : bureaustandaard en wandbevestiging

· Afmetingen apparaat: 110 x 110 x 75mm

· Gewichtstoestel: 0,5 kg



7) OPSLAG en TRANSPORT



· Bij het opslaan van het apparaat moet het apparaat eerst worden gereinigd in overeenstemming met deze gebruikershandleiding. Het apparaat moet worden opgeslagen in de originele verpakking.

· Bewaar het apparaat altijd in een droge en goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen.

· Bescherm het apparaat tegen trillingen en schokken tijdens het transport.



Disclaimer:

· Leverancier van het apparaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het product, met inbegrip van enig letsel en/of schade aan een persoon of eigendom als een kwestie van productaansprakelijkheid, nalatigheid of anderszins.

· De effectiviteit van producten is onafhankelijk getest om 99,9% van de aangegeven door lucht overgedragen virussen te verwijderen, maar is in geen geval 100% effectief in de preventie van virusbesmetting en niet een vervanging voor andere preventieve maatregelen.



Alle inhoud en specificaties vermeld in deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
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