Инструкция за ползване
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ ЗА АВТОМОБИЛ HF 60
Уважаеми клиенти,
Поздравяваме Ви за закупуването на този уред на Heaven Fresh. Както всички други
продукти на Heaven Fresh и този уред е разработен на базата на най-новите технически
постижения и в производството му са вложени сигурни и модерни електронни и
електрически елементи.
Отделете няколко минути, преди да включите уреда и прочетете следващата инструкция за
експлоатация. Благодарим Ви!

Основни характеристики:
HF 60 е високотехнологичен, безшумен, малък, лек, стилен, йонизатор за автомобил. Той има
100% твърда статична схема и микрокомпютърен «мозък», който регулира оптималното
производство на йонизиран въздух.
Йонизаторът на въздуха за превозни средства е снабден с генератор на отрицателни йони.
Той прочиства и освежава въздуха вътре във Вашето превозно средство.
- Включва се директно в контакта на запалката със защитен DC шнур.
- Неутрализира неприятната миризма и освежава въздуха.
- Доставя аниони, изостря вниманието и прави шофирането по-удобно.
- Стерилизира, прави средата по-чиста от прах и плесени, не съдържа химикали.
- Няма мотор и е напълно безшумен.

Как работи йонизиращият пречиствател на въздуха?
Няма вграден вентилатор. Прочиства въздуха по йонна технология. Това означава, че
твърдата му статична електронна схема произвежда големи количества отрицателни йони
(до 100.000 на см³) с помощта на игли от неръждаема стомана. Вградените платки за
събиране на прах са заредени със статично електричество. Те спомагат за улавянето на
носещите се във въздуха частици, като алергени и прах.

Как работи HF 60
Автомобилът Ви може да се намира на места с изключително замърсен въздух. Вие и другите
пътници може с часове да дишате дразнещия мръсен въздух, пълен със смог, изгорели газове,
полени, прах, бактерии и други замърсители.
Заредените със статично електричество пръстени абсорбират въздушнопреносимите
замърсители. Уникално проектираните, заредени със статично електричество, пръстени
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на HF 60, успешно абсорбират намиращите се в обхвата на действието им прах, полени,
спори на плесени, пърхот от домашни любимци и цигарен дим.

Как се използва HF 60


Може да използвате залепващата лента, за да прикрепите по-здраво устройството към
таблото (самозалепващата лепенка при силно слънце може да не е ефективна и тогава
не я използвайте) Уверете се, че изходният отвор за въздух е насочен към
вътрешността на автомобила.



Включете DC щепсела в контакта на запалката и поставете ключа отстрани на
устройството в положение “ON”. Зелената лампичка показва, че устройството започва
да работи. Върнете ключа в положение “OFF”, за да спрете устройството. Индикаторът
веднага ще изгасне.

Когато ефективността на устройството осезателно намалее или след около два месеца
употреба, почистете устройството, както следва:
1. Изключете от контакта и внимателно свалете горния капак. На някои модели горния капак е
завит и затова вижте, дали под лепенката не се намира гнездо, където трябва да развиете
винт. Внимавайте да не счупите четиристранното заключване от вътрешната страна на капака.
2. Избършете иглите на електродите и прахосъбиращите пластини с дупки с памучен тампон,
напоен със спирт или мокра кърпичка. Внимавайте да не повредите електронните части във
вътрешността.

3. Подсушете всички остатъци от влага и затворете капака. Устройството може да се пусне
отново, ако е съвсем сухо.
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Внимание !
- Устройството може да се използва само в автомобили с DC12V. Да Не се използва в
автомобили DC 24V.
- Изключете от контакта, когато двигателят на автомобила работи дълго време на ниска
предавка. Това ще предотврати повреждането на устройството от внезапно пренапрежение на
акумулатора в състояние на слабо зареждане.
- Ефективността на уреда намалява, ако прозорците на колата са отворени.
- Пазете устройството от дъжд. Не допускайте в него да попада влага или друга течност.
- Използвайте почистващ препарат за почистване на устройството само отвън. Не използвайте
спирт, бензин и други силни разтворители, за да не повредите капака.
- Звуците, издавани от статичното електричество по време на работа при по-висока влажност,
не са знак за повреда.

Оторизиран представител на Heaven Fresh Inc. за България:
ТСП ООД
1504 София
тел.: 02 9431103

Фирмен магазин: ул. Чаталджа №13
Факс: 02 8431819

e-mail: fresh@tspbg.com

Internet shop: www.freshbul.com
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