ONA CYCLONE
Έλληνες:
Σύστηµα Διανοµής Ona Gel - Εκµεταλλευτείτε τη δύναµη της φύσης









Αύξηση κυκλοφορία του αέρα του Ona Gel
Σχεδιασµός ροής αέρα υψηλής απόδοσης
Χρήση χαµηλής ισχύος
Άριστος έλεγχος οσµών
Ανεµιστήρας υψηλής ποιότητας
Εγγύηση 1 έτους
Το Ona Gel πωλείται ξεχωριστά
Συµπεριλαµβάνεται µετασχηµατιστής ρεύµατος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το Ona Cyclone έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εξουδετέρωση οσµών για δωµάτια µέχρι και
464 τ.µ.ή. Χρήση µόνο µε το δοχείο Ona Gel 4λιτρων. Κάθε δοχείο Ona gel διαρκεί συνήθως 3
έως 6 εβδοµάδες ανάλογα µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία, και την ταχύτητα του
ανεµιστήρα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο ή το βάζο 4 λίτρων του Ona Gel.
2. Τοποθετήστε τον ανεµιστήρα Cyclone fan στην κορυφή ενός δοχείου ή βάζου Gel
4λίτρων ευθυγραµµίζοντας τις κάτω βάσεις µε το άκρο του δοχείου.
3. Συνδέστε τον µετασχηµατιστή ρεύµατος (παρέχεται) µε τον ανεµιστήρα Cyclone fan και
στη συνέχεια σε µια πρίζα παροχής ρεύµατος.
4. Επιλέξτε την επιθυµητή ταχύτητα ροής αέρα (Υψηλή ή Χαµηλή) για αποτελεσµατική
εξουδετέρωση των οσµών.
5. Όταν το Ona Gel µειώνεται στη µία ίντσα από τον πυθµένα του δοχείου, αντικαταστήστε
το δοχείο µε το Gel.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ
• Διατηρήστε τη µονάδα Cyclone καθαρή, και τα ανοίγµατα του ανεµιστήρα ελεύθερα από
οτιδήποτε µπορεί να περιορίσει την ροή του αέρα.
• Αν η ισχύς των οσµών σε ένα δωµάτιο παρουσιάζει διακυµάνσεις, προσαρµόστε την ταχύτητα
του ανεµιστήρα για να τις αντισταθµίσετε.
• Για καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε το Cyclone σε µια υπερυψωµένη, ανεµπόδιστη
θέση, όπως πάνω σε ένα τραπέζι.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Το Ona Cyclone είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ρεύµα 100-240 volt, 5060 hertz .
• Θέστε σε λειτουργία το Ona Cyclone και Gel µόνο σε επίπεδη επιφάνεια.
• Μην βυθίζετε το Breeze σε νερό ή σε υγρά - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Watts: 12 W
Volts: 100-240 V
Hertz: 50-60 Hz
ΕΓΓΥΗΣΗ
• περιορισµένη εγγύηση 1 έτους
• Η περιορισµένη εγγύηση καλύπτει ελαττώµατα του προϊόντος και την τεχνική αρτιότητα. Δεν
καλύπτει υλική βλάβη ή φθορά πέραν της φυσιολογικής χρήσης για την οποία προορίζεται.
• Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς

