Gebruikers Handleiding

COMPACT CLEANER

Functie omschrijving:
De Compact Cleaner produceert UV-licht onder gecontroleerde condities zoals dat ook in de natuur
gebeurd onder invloed van onze zon. De Compact Cleaner maakt ozon (O3) door middel van licht. Met
deze methode ontstaat er geen schadelijke NO.
Ozon (O3) heeft de kwaliteit om zich te verbinden met de organische deeltjes in de lucht, zoals
bijvoorbeeld nicotine, en oxideert die.
Daarbij worden alle bacteriën, virussen en sporen die in de lucht zitten gedood. Tijdens het
reinigingsproces worden de luchtjes in de Compact Cleaner gezogen en gaan door de speciale lamp.
Naast de behandelde en gedesinfecteerde lucht wordt een teveel aan O3 teruggevoerd de kamer in.
Dit overschot zet zich bijvoorbeeld af in muren of textiel en vernietigd de geur dragende organische
stoffen. Op deze manier wordt de geur continu verminderd.
* Lees de gebruikersinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
* Bewaar de gebruikersinstructies voor toekomstige referentie.
* Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact.
* Plaats het apparaat op een stevige ondergrond. Voor het beste effect zo hoog
mogelijk.
* Voor wandmontage kunt u het apparaat bevestigen door middel van de
geperforeerde montagegaten.
* Dompel het apparaat nooit onder in water.

Behandelingstijd
De Compact Cleaner kan zonder gevaar 24 uur worden gebruikt.

Levensduur van de lampen
De levensduur van de speciale lamp is ongeveer 8.000 draaiuren. Na het verstrijken van deze 8.000
draaiuren, zal het effect van de lamp verminderen, wat betekend dat als de geur niet verminderd zoals
gewoonlijk, de lamp vervangen moet worden.
8.000 draaiuren komt overeen met een gebruik van ongeveer 1 jaar. Indien het effect van de 8.000
draaiuren afneemt, dient u te controleren of de speciale lamp vervuild is met b.v. stofdeeltjes.
Als dit het geval is volg dan onderstaande schoonmaak instructies.

Schoonmaken
Om een optimale werking van de Compact Cleaner te garanderen, adviseren wij – bij regelmatig gebruik
– om de lamp en de ventilator elke 3 maanden schoon te maken. Wanneer het gebruikt wordt in zwaar
verontreinigde / stoffige ruimtes, dan dient dit vaker te gebeuren.
Schoonmaken van het apparaat:
Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek, gebruik een klein beetje schoonmaakmiddel indien
nodig (volg de instructies van het apparaat).
Maak de lamp en de ventilator schoon met een schone zachte doek, gebruik een beetje ethylalkohol
indien nodig.
Noteer de datum van het schoonmaken.

WAARSCHUWING!!!
Voor het openen van het apparaat, moet deze uit staan en de stekker uit het stopcontact.
Er is een risico op straling van het UV-C licht wanneer het apparaat open is.
- Dit kan leiden tot pijnlijke hoornvliesontsteking (conjunctivitis).

Technische specificaties :
UV lamp
Voltage
Energieverbruik
Kamerinhoud
A:

1 x 8W
230V
23W
60m³
B: :

Draaiuren
Lengte
Hoogte
Breedte

8000 uur
310 mm
90 mm
90 mm

C:

1.1 Fig. 1

1.2 Fig. 2

A: Omkasting

D: Stroomkabel

B: Aan/uit schakelaar

E: Speciale lamp

C: Schroeven

F: Fitting
G: Lamp clips
H: Ventilator

Verwisselen van de lamp:
Stap 1

Stap 2

Haal de stroom van de Compact Cleaner
door de stekker er uit te halen (pos. 2)

Verwijder de schroeven (pos. 3)
en verwijder de omkasting (pos. 4)

Stap 3

Stap 4

Klik de lamp (pos. 5) uit de lamp clip A
(pos. 6) en lamp clip B (pos.7)

Trek de lamp (pos. 5) uit de fitting
(pos. 8)

Stap 5

Stap 6

Plaats de nieuwe lamp (pos. 11) in de
Fitting (pos. 8)

Duw de lamp (pos. 11) in lamp clip B
(pos. 7) en lamp clip A (pos. 6)

Stap 7

Bevestig de omkasting (pos. 4) en
Plaats de 4 schroeven (pos. 3)

