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Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση 
που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε 
να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. 
Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με 
τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή  την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση 
για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου
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ΣΗΜΑΝΤΊΚΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΔΊΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΊΚΑ ΚΑΊ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΊΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΊΚΗ ΧΡΗΣΗ.

• Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από 
παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα 
άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο 
ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του 
προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο  καθαρισμός και η  συντήρηση μπορούν να 
εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη.

• Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει 
υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο 
επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή 
πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της 
συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που περιέχονται στο 
εγχειρίδιο χρήσης όταν καθαρίζετε και συντηρείτε 
τη συσκευή.

• Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

• Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για 
επαγγελματικούς χώρους.
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• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Τοποθετείτε την πάντα επάνω σε επίπεδη, στεγνή, 
σταθερή και ανθεκτική επιφάνεια. Μην την εγκαθιστάτε σε μαλακές επιφάνειες, π.χ. σε κρεβάτια ή καναπέδες. Σε τέτοια περίπτωση 
υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και μην τον εκθέτετε στις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνή φλόγα, συσκευές γκαζιού ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα και μην την εκθέτετε 

στο ηλιακό φως.
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με την ηλεκτρική 

τάση της πρίζας.
• Τοποθετήστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπερδεύεται στα πόδια σας, ωστόσο μην το τοποθετήσετε σε χαλί, έπιπλα κ.λπ.
• • Spotřebič nepouživejte v prostorach, ve kterych může dochazet
• k uniku hořlavych plynů nebo  chemickych vyparů. 
• Μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα αυτής της συσκευής με εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή με άλλο πρόσθετο εξοπλισμό για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα και την θέσετε σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά. 
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην την καλύπτετε κατά τη λειτουργία της. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις 

εισόδους ή εξόδους αέρα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν φραγεί.
• Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν τη χρησιμοποιείτε καθώς και πριν από την 

αποσυναρμολόγηση του μπροστινού πάνελ, την αντικατάσταση των φίλτρων, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση. 
• Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή όταν το κάλυμμα αφαιρεθεί από την 

κεντρική μονάδα.
• Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος 

ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποτρέψετε 

τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Η 
συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επισκευάσουν οι χρήστες. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της 
συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο 
να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
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ΠΕΡΊΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΊΣΤΗ ΑΕΡΑ

A

8

9

1

2

3

4

5

7

6

10

A1 Ανοίγματα εξαγωγής αέρα

A2 Η λαβή (δεν φαίνεται) 
βρίσκεται στο πίσω μέρος της κεντρικής 
μονάδας.

A3 Ανεμιστήρας

A4 Κεντρική μονάδα

A5  Τα ανοίγματα εισόδου αέρα 
βρίσκονται στις πλευρές μεταξύ της κεντρικής 
μονάδας και του καλύμματος.

A6  Το βιοκτόνο φως UV-C (εμμεσο) 
βρίσκεται στην κεντρική μονάδα στα αριστερά 
του ανεμιστήρα.

A7  Το σύστημα φιλτραρίσματος 3 επιπέδων 
περιέχει το προφίλτρο και το συνδυαστικό 
φίλτρο. Το συνδυαστικό φίλτρο αποτελείται από 
φίλτρο άνθρακα και φίλτρο HEPA 13.

A8 Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής

A9 Αφαιρούμενο μπροστινό κάλυμμα

A10   Μονάδα ιονισμού (κάτω από κάλυμμα)
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ΠΕΡΊΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΊΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

B

1 2

6 75

3 4

B1  Ένδειξη LED ενεργοποίησης καθαριστή αέρα 
Όταν η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει σημαίνει 
ότι το συνδυαστικό φίλτρο πρέπει να 
αντικατασταθεί.

B2  Ένδειξη LED ενεργοποίησης λυχνίας UV-C και 
ιονιστή

B3  Ένδειξη LED ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα  
(χαμηλή, μεσαία και υψηλή)

Β4  Ένδειξη LED χρονοδιακόπτη αυτόματης 
απενεργοποίησης (2, 4 και 8 ώρες)

B5  Κουμπί αφής για ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση λυχνίας UV-C και ιονιστή

B6 Κουμπί αφής για ρύθμιση της ταχύτητας του 
ανεμιστήρα

B7  Κουμπί αφής για τη ρύθμιση του 
χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης
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ΠΩΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΕΊ Ο ΚΑΘΑΡΊΣΤΗΣ ΑΕΡΑ

• Αυτός ο κομψός καθαριστής αέρα προσφέρει αποτελεσματική λύση στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
στους εσωτερικούς χώρους. Διαθέτει σύστημα φιλτραρίσματος 3 επιπέδων, βιοκτόνα λυχνία UV-C και ιονιστή. 
Το προφίλτρο φιλτράρει αρχικά σκόνη και αλλεργιογόνα σωματίδια. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά 
οσμές και επικίνδυνα αέρια, όπως για παράδειγμα φορμαλδεΰδη, βενζόλιο κ.λπ. Το φίλτρο σωματιδίων αέρα 
υψηλής απόδοσης (ΗΕΡΑ) συγκρατεί σωματίδια σκόνης, καπνό, γύρη και άλλα αλλεργιογόνα. Η ενσωματωμένη 
βιοκτόνα λυχνία UV-C καταστρέφει μικροοργανισμούς όπως μικρόβια, ιούς, βακτήρια και μήκυτες (όπως τοξίνες 
μούχλας). Ο ιονιστής εκπέμπει αρνητικά ιόντα, αναζωογονεί τον αέρα και βοηθά στη συγκέντρωση και εναπόθεση 
σωματιδίων σκόνης και άλλων ανεπιθύμητων αντικειμένων. Ενδεικτική λυχνία LED σάς πληροφορεί όταν πρέπει 
να αλλάξετε τα φίλτρα. Η ταχύτητα καθαρισμού του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα και η λειτουργία 
χρονοδιακόπτη επιτρέπει την αυτόματη απενεργοποίηση του καθαριστή.

ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

• Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τον καθαριστή και τα αξεσουάρ από τα υλικά της συσκευασίας. Αφαιρέστε 
το μπροστινό κάλυμμα A9. Από την κεντρική μονάδα A4 αφαιρέστε το πλαίσιο με τα φίλτρα A7. Το πλαίσιο έχει 
βάσεις και στις δύο πλευρές για εύκολη αφαίρεση. Αφαιρέστε το πλαίσιο με τα φίλτρα A7 από την πλαστική 
σακούλα και μετά τοποθετήστε το πίσω στη θέση του. Επανασυνδέστε το κάλυμμα A9 στην κεντρική μονάδα A4.

Σημείωση:
Το πλαίσιο με τα φίλτρα A7 πρέπει να βρίσκεται μέσα στην κεντρική μονάδα A4 ώστε το φίλτρο HEPA 
να δείχνει προς τα πίσω προς τον ανεμιστήρα A3 και το προφίλτρο προς τα μπροστά προς το μπροστινό 
κάλυμμα A9. Μπορείτε να αναγνωρίσετε το προφίλτρο από το μαύρο χρώμα του και από το γεγονός ότι 
είναι συνδεδεμένο στο πλαίσιο με το συνδυαστικό φίλτρο που χρησιμοποιεί φερμουάρ βέλκρο και μπορεί 
να αφαιρεθεί. Το συνδυαστικό φίλτρο (φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο ΗΕΡΑ) δεν μπορεί να αφαιρεθεί 
από το πλαίσιο. Οι βάσεις που βρίσκονται στις πλευρές της μονάδας φίλτρου προς τα έξω από την κεντρική 
μονάδα Α 4 προς το μπροστινό κάλυμμα A9.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΊΣΤΗ ΑΕΡΑ

• Τοποθετήστε τον καθαριστή σε σταθερή, επίπεδη, στεγνή και ανθεκτική επιφάνεια κοντά σε πρίζα. Για να 
διασφαλίσετε τη σωστή κυκλοφορία του αέρα, η συσκευή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 cm από τοίχους 
και έπιπλα. 

• Ελέγξτε ότι ο καθαριστής έχει συναρμολογηθεί σωστά, ότι τα φίλτρα A7 έχουν εισαχθεί σωστά και ότι οι είσοδοι 
και έξοδοι A5 ή A1 δεν έχουν μπλοκάρει. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα. 

1. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του καθαριστή και της λυχνίας UV-C/ιονιστή
1.1 Από το κουμπί B5 μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον καθαριστή και τη λυχνία UV-C και 

τον ιονιστή A6. 
1.2 Πατήστε το κουμπί B5 μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον καθαριστή αέρα. Η ενδεικτική λυχνία LED B1 θα 

ανάψει. Η λυχνία UV-C A6 σβήνει. Η ενδεικτική λυχνία LED Β2 θα απενεργοποιηθεί.
1.3 Πατήστε το κουμπί Β5 ξανά για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία UV-C και τον ιονιστή Α6. Ο καθαριστής και η λυχνία 

UV-C Α6 λειτουργούν. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED B1 και B2 ανάβουν. 
1.4 Πατήστε το κουμπί Β5 τρίτη φορά για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία UV-C και τον ιονιστή. Η ενδεικτική λυχνία 

B2 σβήνει.
1.5 Πατήστε το κουμπί Β5 τέταρτη φορά για να απενεργοποιήσετε τον καθαριστή. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED 

θα σβήσουν.

2. Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
2.1 Κατά τη λειτουργία του καθαριστή αέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί B6  ,για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του 

ανεμιστήρα. 
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2.2 Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα I, II και III (χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα). Κάθε φορά 
που πατάτε το κουμπί B6 αλλάζει η ταχύτητα ανεμιστήρα ως εξής: χαμηλή –› μεσαία –› υψηλή. Η ρύθμιση της 
ταχύτητας ανεμιστήρα δηλώνεται από την ενεργοποίηση της αντίστοιχης ένδειξης LED B3.

3. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης
3.1 Το κουμπί B7 χρησιμεύει για να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα μεταξύ 2, 4 ή 8 ωρών, μετά την πάροδο του 

οποίου ο καθαριστής αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 
3.2 Για να ρυθμίσετε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί B7 μέχρι να 

ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη B4. Μετά τη λήξη του χρόνου που έχει οριστεί, ο καθαριστής θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα.

3.3 Όταν λειτουργεί ο  καθαριστής αέρα, για να ακυρώσετε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης πατήστε 
επαναλαμβανόμενα το κουμπί B7 μέχρι να σβήσουν όλες οι ενδείξεις B4.

ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας 
• Πριν καθαρίσετε τον καθαριστή, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
• Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια όπως απαιτείται με πανί ελαφρώς βρεγμένο με χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, 

σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως.
• Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα και διαλύτες, καθώς μπορεί να 

προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Μην βυθίζετε τον καθαριστή σε νερό ή άλλο υγρό. 

2. Καθαρισμός και αντικατάσταση φίλτρων
• Ακολουθήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες αναφορικά με τον καθαρισμό και την αντικατάσταση των φίλτρων. 

Διαφορετικά, η απόδοση του καθαριστή μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.
• Καθαρίστε το προφίλτρο και το φίλτρο ενεργού άνθρακα μία φορά το μήνα ή περισσότερο ανάλογα το βαθμό 

ακαθαρσίας. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο  καθαριστής είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα. Ανοίξτε το 

μπροστινό κάλυμμα A9 και αφαιρέστε το από την κεντρική μονάδα A4. 

C
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• Από την κεντρική μονάδα A4 αφαιρέστε το πλαίσιο με τα φίλτρα A7. Το πλαίσιο έχει βάσεις και στις δύο 
πλευρές για εύκολη αφαίρεση.

D

• Χρησιμοποιήστε σκούπα με ακροφύσιο βούρτσας ταπετσαρίας για να αφαιρέσετε τις βρωμιές από το προφίλτρο 
και το φίλτρο ενεργού άνθρακα. Το προφίλτρο συνδέεται στο πλαίσιο με το συνδυαστικό φίλτρο με φερμουάρ 
βέλκρο. Αφαιρέστε το προφίλτρο από το πλαίσιο και καθαρίστε με τη σκούπα το φίλτρο ενεργού άνθρακα που 
βρίσκεται από κάτω. Όταν καθαρίζετε, προσέξτε να μην καταστρέψετε κάποιο από τα φίλτρα. 

• Σε περίπτωση σημαντικής βρωμιάς του προφίλτρου πλύντε το με χλιαρό νερό. Έπειτα, αφήστε το να στεγνώσει 
με φυσικό τρόπο. 

Προσοχή:
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα και το φίλτρο HEPA δεν πλένονται.

• Μετά τον καθαρισμό επανασυνδέστε το προφίλτρο στο πλαίσιο. Πριν από την επανατοποθέτηση του προφίλτρου 
στο πλαίσιο, να βεβαιώνεστε πάντα ότι είναι τελείως στεγνό. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο με τα φίλτρα A7 
στην κεντρική μονάδα A4 και κλείστε το καπάκι A9. Όταν τοποθετείτε τα φίλτρα βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο HEPA 
δείχνει προς τα πίσω προς τον ανεμιστήρα A3 και το προφίλτρο προς τα μπροστά προς το μπροστινό κάλυμμα 
A9. Οι βάσεις που βρίσκονται στις πλευρές της μονάδας φίλτρου προς τα έξω από την κεντρική μονάδα Α 4 προς 
το μπροστινό κάλυμμα A9.

• Ενδεικτική λυχνία LED που αναβοσβήνει B1 σάς πληροφορεί όταν πρέπει να αλλάξετε τα φίλτρα A7. Η διάρκεια 
ζωής των φίλτρων A7 είναι περίπου 6 μήνες με κανονική χρήση. Μπορείτε να αγοράσετε καινούργια φίλτρα 
από τον/την έμπορο σας. Συνήθως χρειάζεται να αλλάξετε μόνο το πλαίσιο με το φίλτρο ενεργού άνθρακα και 
το φίλτρο HEPA και να επανατοποθετήσετε το προφίλτρο. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προφίλτρο εμφανίζει 
σημάδια φθοράς αντικαταστήστε και αυτό. 

• Μετά την αντικατάσταση των φίλτρων χρειάζεται να επανακκινήσετε τον καθαριστή. Συνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας σε μια πρίζα. Ενεργοποιήστε τον καθαριστή και πατήστε το κουμπί B5 και κρατήστε το πατημένο 
για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Αυτό θα επανεκκινήσει τον καθαριστή και η ενδεικτική λυχνία LED B1 θα σταματήσει 
να αναβοσβήνει.
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ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Λύση

Ανεπαρκής ροή του 
αέρα

Ελέγξτε αν τα φίλτρα A7 είναι βρώμικα.

Διασφαλίστε ότι τα ανοίγματα εισροής και εκροής αέρα A5 ή  A1 δεν είναι 
φραγμένα.

Ο καθαριστής δεν 
ενεργοποιείται όταν 
τίθεται σε λειτουργία.

Ελέγξτε ότι ο καθαριστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα που λειτουργεί.

Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα A9 έχει τοποθετηθεί σωστά στην κεντρική μονάδα 
A4.

Ακούγεται υπερβολικά 
δυνατός θόρυβος κατά 
τη λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στην περιοχή όπου βρίσκεται 
ο ανεμιστήρας A3.

Τα φίλτρα A7 δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους.

Τα φίλτρα A7 μπορεί να είναι πολύ βρώμικα και μπορεί να χρειάζεται να 
αντικατασταθούν με καινούργια.

Ο καθαριστής δεν έχει τοποθετηθεί επάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

ΤΕΧΝΊΚΕΣ ΠΡΟΔΊΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης ............................................................................................................................................................. 220-240 V
Ονομαστική συχνότητα .................................................................................................................................................................... 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς  ...................................................................................................................................................................................... 55 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία .............................................................................................................................................II
Επίπεδο θορύβου ....................................................................................................................................................................30/40/55 dB(A)
Ρυθμός ροής αέρα .............................................................................................................................................................34/84/17 m3/ώρα
Διάρκεια ζωής λυχνίας UV-C....................................................................................................................................περίπου 20 000 ώρες
Μήκος κύματος ραδιενέργειας λυχνίας UV-C ..............................................................................................................................254 nm
Παραγωγή ανιόντων ............................................................................................................................. DC 12V ≥ 3×1 000 000 PCS/cm3

Συνιστώμενο εμβαδόν χώρου ........................................................................................................................................................ 20-25 m2

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 30/40/55 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής 
ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.
 

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.
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ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΊ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΊΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗ-
ΜΕΝΩΝ ΥΛΊΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΊΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟΥ ΚΑΊ ΗΛΕΚΤΡΟΝΊΚΟΥ ΕΞΟΠΛΊ-
ΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή  πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα 
χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή  ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα 
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε 
αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων 
και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από 
την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε 
τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την 
εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες 
πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, 
ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό 
δημοτικό φορέα ή τον προμηθευτή σας.

Αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.


