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1. PÅ och AV-knapp (ON / OFF)
2. Indikatorlampa som visar om apparaten är igång, samt batteristatus.
3. Här kopplar du in nätadaptern när du inte vill använda batteridrift.
4. Här stoppas du i batterier, när du inte kan använda nätadaptern.

OBS! Återmontera locken så att deras markeringar hamnar i linje
med dem på apparatkanten. Annars fungerar inte batteridriften.
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Tack för ditt förtroende till våra produkter. Du äger nu en kvalitets-
produkt och din belåtenhet betyder allt för oss.
För att kunna få ut mesta möjliga av denna produkt förselår vi
att du läser igenom den här bruksanvisningen grundligt och för-
varar den på ett lämpligt ställe.

Speciella egenskaper
Ibland kan vissa skor med tiden lukta hemskt illa. Det beror på att doften
har bildats utifrån samspelet mellan svett, fukt, temperatur, mögel, svamp
och mikrober.
Den här apparaten skapar aktivt syre (även kallat ozon) på elektrisk väg
genom s.k corona-urladdning.för att ta bort dessa dåliga lukter.
Samtidigt hämmar den både uppkomsten av och effektivt tar död på dessa
mögelarter, svampar, mikrober och bakterier.
På detta sätt kan du enkelt hålla såväl träningsskor, stövlar, innetofflor,
arbetsskor, finskor mm luktmässigt fräscha och mer hygieniska.

Hur du använder den
Apparaten fungerar både med batterier och den medföljande nätadaptern.
Det gör att du kan ta den med dig dit där det inte finns några elluttag,
eller när du åker utomlands mm. Att använda nätadaptern är både mer
ekonomiskt och miljövänligt, så använd helst i första hand denna.
1. Välj först den drivkälla du vill använda.

(a) Batterier: Batterifacken öppnar du genom att skruva loss luck-
orna (enligt punkt 4 i bilden). Sätt i 4 stycken R14-batterier enligt
markeringarna för (+) och (-). Skruva sedan tillbaka luckorna igen.
(b) Nätadaptern: Anslut kontakten till apparaten (enligt punkt 3 i
bilden) och sätt sedan i själva omvandlaren i eluttaget.



2. Skjut knappen till läge ON (se punkt 1 i bilden) för att sätta igång
apparaten. Den gröna indikatorn (se punkt 2 i bilden) börjar blinka
med grönt ljus och visar att apparaten är påslagen.
Skjut knappen till läge OFF när du manuellt vill stänga av den.

Inbyggt i apparaten finns en mikrodator som ser till att den arbetar
både effektivt och energibesparande.
Den börjar alltid med att vara igångsatt under 15 minuter. Därefter
påbörjas ett automatiskt arbetssätt som innebär att den nu pendlar
växelvis mellan att pausa i 15 minuter och sedan arbeta i 8 minuter.

Apparaten stängs automatiskt av helt och hållet efter 6 timmar.
Vissa skor behöver en längre tids körning, och då skjuter du bara
knappen till läge OFF och sedan till läge ON igen för 6 timmar till.

Not: Om indikatorn börjar att blinka med rött ljus när du använder bat-
terier, så betyder det att batterierna är så gott som förbrukade och bör
bytas ut. Om de inte byts så försämras den önskvärda luktborttagningen
och apparaten kan inte utföra sitt jobb på ett lika effektivt sätt.
En uppsättning batterier av hög kvalitet brukar räcka i ca 4-6 månader.

Rengöring och skötsel
Apparaten bör rengöras regelbundet med 3 till 6 månaders mellanrum.
Ju noggrannare du är med rengöringen, desto bättre fungerar apparaten.

OBS! Stäng alltid av den innan rengöringen. Dra även ut nätadaptern
ur eluttaget ifall denna är inkopplad.

1. Använd ett milt och neutralt rengöringsmedel när du behöver rengöra
enhetens ytterhölje. Uppmärksamma det som står på nästa sida under
avsnittet Var försiktig. OBS! Använd inte aceton, alkohol eller någon
annan lösning som kan skada höljets ytor.

2. Gör nu försiktigt rent (se bilderna på nästa sida) de två nålarna som
sitter innanför (och ser ut som trianglar) med en bomullspinne som är
lätt fuktad med rent vatten. Om smutsen sitter hårt, använd ammoniak,
alkohol, eller annat rengöringsmedel (t.ex Skonsam Förtunning 222).



Var försiktig
• Ifall du använder batterier, så behöver du tänka på följande:

1) Använd batterier av hög kvalitet och prestanda.
2) För att förhindra skador till följd av batteriläckage, gör så här:

a) Blanda inte batterier från olika tillverkare, och blanda heller
inte nya batterier med gamla.
b) Plocka ur batterierna ifrån facken ifall apparaten inte kommer
att användas under en längre tid.
c) När batteriernas kapacitet blir sämre, så bör de snarast bytas
ut mot nya.

• Ibland kan det hända att ett statisk zappande ljud kan uppkomma.
Detta innebär ingen fara eller att något är fel på apparaten.
Det beror antingen på att nålspetsarna är smutsiga, eller att den
omgivande luften har en temporärt högre fuktighetsgrad än tidigare.
Gör rent nålspetsarna och se om den tystnar. Om den inte tystnar
efter rengöringen utan ljuder p.g.a. luftfuktigheten, så försvinner snart
ljudet av sig självt.

• Koppla ur apparaten från eluttaget när den inte används och varje
gång du rengör den. Ta dock inte i den med blöta händer, för att
undvika risken att utsättas för en elektrisk chock.

• Utsätt inte apparaten för väta. Placera den inte i dusch/badutrymmen
eller på platser där vatten och fukt kan väta ner apparaten och för-
orsaka en elektrisk chock.

• Vid rengöringsproceduren: låt inte vatten eller någon annan vätska
komma in i apparaten. Skulle det ändå inträffa, så börja inte använda
apparaten förrän den åter är helt torr. Risken finns annars att den går
sönder, fungerar sämre, eller ger upphov till en elektrisk chock.

• Demontera inte apparaten. Den innehåller känslig elektronik som kan
ta skada vid felaktigt handhavande och av elektrostatisk urladdning
(ESD).

Här inuti siter nålen



Garanti och service
Gäller i ett år från inköpsdatumet. Garantin från Sprouting Health avser
fria reparationer eller utbyte av delar, alternativt utbyte mot en ny
likvärdig enhet, med undantag av följande kriterier:
• Apparaten har demonterats av obehörig person (inbegriper alla utom

medarbetare hos Sprouting Health).
• Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om apparaten har

använts till annat än vad som angivits i denna Bruksanvisning eller
på Sprouting Health:s webbsidor; oaktsamhet och naturkatastrofer.

Apparaten bör vid en eventuell retur paketeras i sitt originalemballage
eller likvärdigt, för att säkerställa en säker transport. Du bör även
inkludera en kopia av den faktura eller det kvitto du erhöll vid köpet,
om det rör sig om ett garantiärende.

Samtliga XJ-301 har ankomstinspekterats och funktionstestats (med just
din medföljande nätadapter) utav Sprouting Health för att upptäcka ev.
skönhetsfel, funktionsfel eller transportskador. Detta för att vara säker
på att du ska erhålla en 100% felfri enhet, och få ett så bekymmersfritt
ägande som möjligt.

Sköter du bara om den ordentligt så kommer den att hålla mycket länge.

Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller behöver hjälp med.
Ring till 036-14 32 49 eller e-posta till anders@sproutinghealth.se.
Aktuell adress till Sprouting Health finner du på din faktura och på vår
hemsida www.sproutinghealth.se ifall du har tillgång till Internet.

Tusen tack för ditt köp, och ha det så gott i livet!

Hälsohälsningar
Anders Blomkvist
Sprouting Health


