ONA BREEZE
Nederlandse:
Ona Gel Distributiesysteem - Natuurlijk geuren neutraliseren









Verhoogt de luchtcirculatie van Ona Gel
Luchtstroomdesign voor een hoge performance
Low power usage
Excellent odor control
High quality fan
1 year warranty
Ona Gel wordt apart verkocht
Inclusief stroomadapter

BEDIENINGSINSTRUCTIES/
ONDERHOUD/VEILIGHEID
Ona Breeze is geschikt voor het neutraliseren van geuren in ruimtes met een oppervlakte van
max. 140 m² (1500 sq ft) of een inhoud van 500 kubieke meter. Gebruik voor de Ona 4L
uitsluitend de gelcontainers. De Ona gelcontainers gaan gemiddeld 3 - 6 weken mee, afhankelijk
van omgevingstemperatuur, vochtigheid en de snelheid van de ventilator.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
1. Verwijder het deksel van de 4 liter (1 gal) emmer of container Ona Gel.
2. Plaats de Breeze ventilator op de 4 liter gelcontainer of -emmer door de bevestigingen
aan de onderkant boven de containerrand te plaatsen.
3. Sluit de voedingsadapter (meegeleverd) op de Breeze aan en steek deze vervolgens in
een wandcontactdoos.
4. Kies de gewenste snelheid van de luchtverversing in (Hoog of Laag) om geuren effectief
te kunnen neutraliseren.
5. Vervang de gelcontainer- of emmer zodra er nog slechts een bodem van minder dan 2,5
cm in de container zit.
ONDERHOUD & GEBRUIK
• Zorg ervoor dat de Breeze-unit schoon is, voorkom dat de ventilatoropeningen verstopt raken,
omdat dit de luchtstroom beperkt.
• Bij een wisselende geursterkte in een ruimte, past u de snelheid van de ventilator aan om de
schommeling te compenseren.
• Zet de Breeze op een hoge, vrije plek, bijvoorbeeld op een tafel, voor een optimaal resultaat.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• De Ona Breeze werkt op 100-240 volt, 50-60 hertz wisselstroom.
• Gebruik en bedien de Ona Breeze en Gel uitsluitend op een egaal oppervlak.
• Dompel de Breeze niet onder in water of een andere vloeistof - schokgevaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Watt: 2 W
Volt: 100-240 V
Hertz: 50-60 Hz
GARANTIE
• 1 jaar beperkte garantie
• De garantie is slechts geldig bij productfouten en defecte werking. Lichamelijk letsel of slijtage
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik valt niet onder de garantie.
• Oorspronkelijk aankoopbewijs dient te worden overlegd

