
Personal air purifier 

Персонален пречиствател за въздух 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Благодарим ви, че избрахте персоналния пречиствател за въздух от LANAFORM ®. Той произвежда 

висока плътност отрицателни йони и е в състояние да намали значително вдишването на токсични 

частици като дим, прах, полени, плесени, гъбички, микроби, както и много алергени, като по този 

начин им пречи те да попаднат в белите дробове. Малък, но много ефективен, този ултра лек 

пречиствател на въздуха може да бъде лесно транспортиран. У дома, в колата, на работа, личния 

пречиствател на въздух може, благодарение на пълната си гама от аксесоари, да ви предостави 

пречистен въздух всеки път, когато се чувства такава необходимост 

 

- Идеален за хора с алергии  

- Портативен персонален пречиствател  

- Произвежда йони и озон  

- Препоръчителен за здравето 

 

 

ВАЖНО  
Не разглобявайте уреда сами. Не поставяйте никакви предмети във вентилационните отвори. Не 

използвайте уреда, в непосредствена близост до огън или в среда с високо налягане. Не поставяйте 

уреда в гореща или влажна зона. Отнасяйте се с грижа за да ви служи дълго. Извадете батерията, 

ако уредът няма да се използва за дълъг период. Погрижете се да поставите батерията с правилната 

полярност. Не поставяйте носа си в непосредствена близост до изхода за аниони, така ще се избегне 

всякакъв риск от токов удар. Не позволявайте на деца да си играят с пречиствателя. 

 

Принцип на работа и експлоатация 
Уредът произвежда голямо количество отрицателни йони, които са известни повече като аниони. 

Тези електрически заряди се символизират със знак минус (-), защото носят отрицателен електричен 

заряд. Летливи частици като полени и прах, които носят алергени, имат положителен електричен 

заряд. Физиката ни казва, че частици, които имат отрицателен заряд, се привличат от 

положителните заряди. По този начин отрицателните йони се събират с частиците с положителен 

заряд и ги правят по-тежки и по-малко летливи. Тези частици падат на земята и стават много по-

трудни за вдишване. Ежедневно почистване на пода прави възможно да се сведе причиняването на 

алергични реакции до минимум.  

 

Основни функции 

-Емисия от  1.5 X 106 йони за минута 

- Озон <= 0,05 ppm  

- Обхват на ефективност: 1 метър, предпазва от бактерии, пасивно пушене и токсични газове в 

радиус от 1 метър. 

- Предпазва от електростатични вълни  и електромагнитни вълни, породени от ежедневната 

употреба на компютрите. 

- Предпазва от, и намалява респитраторните проблеми 

- Пълен набор от аксесоари за да може да го използвате навсякъде 

Списък на компонентите 
1) Изход за аниони  

2) Включване On / Off 

3) Капак на батерията 

4) Аксесоар за кола 

5) Дръжка 

6) заден капак 

7) предупредителна светлина 



8) Електрически връзка 

9) връзка за врата 

10) USB порт / адаптер за автомобил / мрежов адаптер 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

1) Отворете капака на батерията поставете я и след това затворете капака отново. 

2) Поставете ключа на захранването на "ON" за да стартирате уреда; предупредителната светлина 

ще започне да мига. 

3) Поставете ключа за захранването на "OFF", за да изключите уреда 

4) Оригиналната батерия която се доставя с уреда е акумулаторна батерия. Може да я презаредите с 

помощта на трансформатор, когато се разреди. 

5) Трябва да презареждате батерията най-малко 5 часа, за да се гарантира 5 часа работа. 

6) Възможности за зареждане: Акумулаторна батерия, USB порт, адаптер за кола трансформатор, 

стандартна батерия 

 

ПОДДРЪЖКА 
Избършете уреда с влажна кърпа. Да не се използват всякакви органични препарати. Не потапяйте 

уреда във вода. Изключете уреда и премахнете праха от изхода за аниони с мека четка след всяко 

използване. 

 

При повреди 

 

Повреда Възможен проблем Решение 

Уреда не работи - батерията е слаба 

- батерията не е правилно поставена 

- акумулаторната батерия е 

повредена 

- презаредете или сменете 

батерията 

- поставете правилно батерията 

- сменете батерията 

 

Предупредителната 

светлина не работи 

 - Батерията е изтощена - презаредете или сменете 

батерията 

 

Уреда работи по-

малко от час  

Зареждането на батерията не е било 

достатъчно 

Презаредете батерията минимум за 

5 часа 

 

 

Ограничена ГАРАНЦИЯ  

 

LANAFORM ® дава гаранция срещу материални или производствени дефекти, за срок от две 

години, считано от дата на покупката, с изключение на случаите, описани по-долу.   

Гаранцията на този LANAFORM ® продукт не покрива повреди, причинени от злоупотреба или 

неправилна употреба, инцидент, използване на неразрешени приложения, промени в продукта или 

всякакви други условия, независимо от вид, който е извън контрола на LANAFORM ®.   

Компания LANAFORM ® не може да бъде подведена под отговорност за всякакъв вид косвени, 

непреки или специфични щети.  

Всички косвени гаранции, касаещи този продукт са ограничени за срок от две години, считано от 

началната дата на закупуване.  

Гаранцията важи след предоставени доказателства и документи за закупуването на този продукт. 

При рекламация, LANAFORM ® ще поправи или замени вашия продукт по свое усмотрение и ще го 

върне обратно. Гаранцията е валидна само за централен сервизен център на LANAFORM ® . Всеки 

опит за експлоатация/ремонт или поддръжка на този уред от лице, неоторизирано от сервизен 

център на LANAFORM ® ще анулира гаранцията на уреда . 

 


