
Bruksanvisning

Elektronisk
luftrenare för kylskåp



Speciella egenskaper

Apparaten är en batteridriven mini-jonisator som alstrar både

negativa joner och ozon. Den är avsedd att användas i kylskåp

med en volym upp till 250 liter, eller andra små utrymmen som

skåp och lådor mm.

Har du ett större kylskåp eller vill använda den till andra lite

större utrymmen så kan du placera 2 st eller fler apparater däri

för att få ett lika bra resultat.

Luftladdningen får bakterier, mikroorganismer och mögel att

inte trivas, utan de dör ut och förökar sig inte. Det här gör att

matvarorna håller sig fräscha längre och inte tar smak och lukt

av varandra, och är även bra på att ta bort dåliga lukter.

Luftladdningen når dock inte in inuti själva maten, inte heller

in i slutna förpackningar, men den förhindrar att miljön runtom

förstör maten.

OBS! Apparaten får inte användas där det finns oskyddade

antändningsbara gaser och kemikalier, pga risk för explosion

och brand om de kommer i kontakt med luftladdningen.

Specifikationer

Höjd: 11 ,5 cm Bredd: 7 cm Djup: 8,2 cm

Vikt: 1 50 gram (utan batterier)

Apparaten drivs av 3 st 1 ,5 Volt AA-batterier (medföljer ej).
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Användning

1 . Skjut ut batteriluckan som sitter i botten av apparaten.

2. Stoppa i 3 stycken AA-batterier åt de håll som visas på

insidan. (Minus-polerna ska sitta mot spiralfjädrarna).

Montera tillbaka batteriluckan genom att skjuta in den.

Det lönar sig att använda batterier av hög kvalitet då det

blir mycket billigare i längden eftersom dessa fungerar så

mycket längre tid än vad billiga med låg kvalitet gör.

3. Tryck in knappen ON/OFF en gång. Nu sätts apparaten

igång i arbetsläget High och POWER börjar lysa grönt.

Ett tryck på MODE sätter igång arbetsläget Low och

indikeras av att POWER då skiftar till att lysa rött.

3

ON/OFF

MODE

POWER



Arbetsläge High används till mer illaluktande kylskåp.

Då börjar den med att jonisera luften i 1 5 minuter för att

först fylla upp kylskåpet med negativa joner och ozon.

Därefter startar en automatisk intervallkörning där den

joniserar enbart i 1 5 sekunder var 30:e minut i syfte att

underhållspåfylla den steriliserande luftladdningen.

Arbetsläge Low används för mer luktfria eller för små

kylskåp. I detta läge joniserar den först i 1 0 minuter.

Därefter arbetar den i 10 sekunder var 30:e minut.

Inget av arbetslägena stänger av apparaten helt utan de

körs intervallmässigt ända tills dess att batterierna tar

slut. Vill du stänga av apparaten helt så får du göra det

manuellt med ON/OFF-knappen.

4. Placera den igångsatta renaren på antingen den översta

hyllan eller i översta dörrfacket. Vilket som, så ska den

placeras så högt upp som möjligt för att ge allra bästa

resultat. Låt den sedan stå och gå dygnet runt året om,

eller bara så länge som du har behov av den.

Om du öppnar kylskåpsdörren ofta så släpper det ut mycket av

luftladdningen. Då stänger du bara av apparaten manuellt då

och då och sätter sedan igång den igen direkt efteråt. Då börjar

den alltid med att återigen fylla upp kylskåpet helt, så får du på

så vis alltid bäst reningsförmåga.

Att tänka på

Ta inte ut renaren ur kylskåpet när den är i funktion. På grund

av kylskåpets låga temperatur, så kommer det att uppstå en
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vattenkondensering på hölje och innanmäte när apparaten får

kontakt med luften utanför kylskåpet. Kondenseringen kan

komma att korrodera batterierna och få metalldelar att börja

rosta och därmed förorsaka att renaren börjar fungera sämre.

När du plockar ut den för t.ex batteribyte så svep in den direkt

i en plastpåse. Vänta med att ta ur den ur påsen tills dess att

renaren har uppått rumstemperatur.

Därefter kan du byta ut batterierna.

Var försiktig

- Placera inte renaren i en fuktig eller varm miljö.

- Tag ur batterierna ifall du inte kommer att använda

renaren under en längre tidsperiod, för att förhindra att

delar korroderar pga batteriläckage.

- Tappa och utsätt inte renaren för kraftiga stötar.

Garanti

Gäller i 1 år räknat från inköpsdatumet. Garantin gäller dock

inte för felaktigheter som orsakats av oaktsamhet, felaktig

skötsel, batterier av fel sort eller skadade batterier.

Hör av dig innan du vill returnera den. Vid en eventuell retur

ska den packas bra för att säkerställa en säker transport och

inkludera en kopia av fakturan som du erhöll vid köpet.

Säljare: Sprouting Health www.sproutinghealth.se

Kontakt: 036-14 32 49 anders@sproutinghealth.se
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