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8.2. A szûrõ és a Swissological zselé cseréjének gyakorisága
Illatzselé

Amennyiben a ventillátor általában 0, 1, vagy 2-es fokozaton
mûködik, körülbelül három havonta.
Ha a ventilátor gyakran üzemel 3-as fokozaton, kb. Kéthavonta

Szûrõ

Leghamarabb fél év után

Átalakító

Évente egyszer

A használt szûrõket, katalizátorokat és illatzselé tartályokat a többi háztartási hulladékkal együtt távolíthatjuk el.
Amennyiben a tartályokat megfelelõen lezárja, a már bontott illatzselé tartályok is
még fél évig eltarthatóak.
KERMI engedély: E-2003/000863-1/Légterápia készülék
KERMI engedély:2003/2-00339 Happiness zselé
KERMI engedély:2003/2-00384 Relax-Energy zselé
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7. Tisztítás

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetés! A Légterápia® készülékben elektromos alrendszerek
vannak. Soha ne helyezzük vízbe, ill. ne permetezzük le vele. Mindig
húzzuk ki a dugót a konnektorból, tisztítás elõtt. Ne használjon olyan
tisztítószereket, amik oldószereket tartalmaznak.
A készüléken található szennyezõdéseket nedves ruhával töröljük le, szükség esetén
kis mennyiségû mosogatószert alkalmazva.

8. Mûszaki leírás
Ez a fejezet minden fontos mûszaki információt tartalmaz. Ugyancsak tartalmazza a
szerviz telefonszámot, amelyet feltárcsázhat, amennyiben további kiegészítõket szeretne rendelni, vagy amennyiben bármilyen mûszaki probléma felmerülne.
8.1. Mûszaki leírás
Méret
Súly
Névleges feszültség
Névleges teljesítmény
Mûködési hõmérséklet (tól-ig)
Fõ ventillátor fordulatszám
Illatosító motor fordulatszáma
Szoba maximális mérete
Érintésvédelmi osztály
Minõségjelzés

51.5 x 40.0 x 14.0 cm
6.5 kg
220 V - 240 V 50 Hz
Max. 100 W
0 - 40 fok Celsius
Max. 1400 fordulat/perc
Max. 1500 fordulat/perc
40 m2 (120 m3)
IP 20
VDE
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Általános biztonsági elõírások

A készülék immár szállítható állapotban van.

Ez a fejezet általános információt szolgáltat a Légterápia® készülékrõl és rendeltetésszerû használatáról.
Figyelmesen olvassa el a Használati Utasítást, kifejezett hangsúllyal a következõ biztonsági elõírásokra, mielõtt mûködtetni kezdené a készüléket.

➫

Ha ismét üzemeltetni szeretné a készüléket, nyissa ki a zselétartály tetejét.

A Légterápia® újra üzemelésre kész

6. Hibaelhárítás
1.1. Hogyan használjuk a Légterápia® készüléket
• A Légterápia® készüléket csak száraz, zárt helyiségekben használjuk. Ne kerüljön a
készülék vízbe, ne használja szabadtéren vagy magas páratartalmú helyiségekben.
• A Légterápia® készüléket egyenletes, vízszintes felületre kell helyezni.
• Üzemelés közben a készülék a környezetébõl veszi fel a levegõt, ezért nem szabad
nyílt láng közelébe helyezni. Minimum 50 cm-re helyezzük bármilyen hõforrástól.
• Ne tegyünk semmilyen tárgyat a Légterápia® készülékbe. Kifejezetten ügyeljünk
arra, hogy a ventillátor lapjai ne sérüljenek meg.
• A levegõ be- és kijárati nyílásait ne takarjuk le! Ne helyezzünk semmilyen tárgyat
a készülék tetejére.
• Mielõtt bekapcsolná a készüléket, kérjük, ellenõrizze, hogy a Légterápia® készülék és a vezeték nem sérült-e! A vezetéket tartsuk távol forró felületektõl.
• Amikor a készülék nem mûködik, illetve szûrõk és illatzselé tartályok cseréje elõtt
húzzuk ki a dugót a konnektorból.
• A tápegység feszültségének és a Hz-nek (frekvencia) egyeznie kell a készüléken
feltüntetett értékkel.
• Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, amennyiben a ventillátor megáll
váratlan meghibásodás következtében.
• Ne használjon semmilyen aerosolos (spray) anyagokat a Légterápia® készülék közelében.
• A javíttatásokat a kijelölt szervizben végeztesse.
• Kérjük, tartsa meg ezt a Használati Utasítást késõbbi használatra is. Amennyiben
továbbadja a készüléket, kérjük, mellékelje a Használati Utasítást is.

Amennyiben gondjai vannak a készülékkel, a használati utasítás e részében segítséget talál.
OK
PROBLÉMA
A Légterápia® nincs bekapcsolva.
A ventillátor nem
mûködik, a LED lámpák
nem világítanak.

MEGOLDÁS
Ellenõrizze, hogy a vezeték nem sérülte, a dugót megfelelõen helyezte -e be a
konnektorba, a Ki/Be kapcsoló nincs-e
"0" (KI) állásba állítva, van-e áram a
konnektorban. (ezt a készülék másik
konnektorba történõ bedugásával ellenõrizheti).

Légterápia® készüléket egyenetlen
felületre helyezte.

A Légterápia® rendszer kikapcsol,
amennyiben a készülék nem áll függõlegesen. Helyezze a készüléket egyenletes felületre.

A katalizátort nem megfelelõen
helyezte be.

Ellenõrizze, hogy a katalizátor burkolatot megfelelõen helyezte-e be, és hogy
a rögzítõ csipeszeket bepattintotta-e!
(5.5 - Az átalakító cseréje, 17.old)

A készülék borítását nem megfelelõen Nyomja a Légterápia® burkolatot, amíg
bepattan (Az elülsõ borítást használjuk
zárta le.
a Légterápia® felnyitásához, pl. amikor
szûrõt cserélünk.)
Nincs friss illat a
szobában.

Az illatzselé tartály üres.

Helyezzen be új illatzselé tartályt.
(5.3 Illatzselé tartály cseréje, 13. old)

Az illatzselé-tartály teteje még mindig Vegye le az illatzselé-tartály tetejét.
(5.3 Illatzselé-tartály cseréje 13. old)
zárt.

1.2. Rendeltetésszerû használat
A Légterápia rendszer a levegõ tisztítására és kezelésére kifejlesztett készülék:
• Kiválasztja a zárt térben található káros anyagokat.
• Eltünteti a kellemetlen szagokat.
• Javítja a zárt térben található levegõ minõségét, különleges aroma és illatosító
anyagainak köszönhetõen.
Kizárólag a gyártó által elfogadott pótalkatrészeket használja (légszûrõ, átalakító, és
illatzselék).

A borításon található nyílásokat nem Szúrja ki a nyílásokat a borításon a
mellékelt szúrószerszám segítségével
nyitotta ki.
(Az illatzselék elõkészítése 13. .old)

®

4

Egy vagy több LED
lámpa villog.

Ideje kicserélni az illatzselé-tartályt, 3.3-Kapcsolótábla-mezõ, 6.old
szûrõt vagy a katalizátort.
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A Légterápia® kikapcsolása

A Légterápia® más célú használata nem rendeltetésszerûnek nyilvánított. A gyártó
nem tekinti érvényesnek a jótállást, amennyiben a készülék meghibásodását rendellenes használat okozta. Ide tartozik a nem a gyártó által készített szûrõk és katalizátorok használata, illetve a készülék más illatosító anyagokkal történõ üzemeltetése,
pl. éterolaj, illatosított füstölõk, más zselés termékek.

➫

Állítsa a ki/be kapcsolót a Légterápia® hátulján "0" helyzetbe és húzza ki a
Légterápiát.

Hosszabb ideig történõ üzemeltetés szünetelés
Tegye vissza az illatzselé tartály tetejét, hogy megakadályozza a zselé elpárolgását.
➫ Állítsa a ki/be kapcsolót "0" (ki) helyzetbe és húzza ki a Légterápiát.

➫

Távolítsa el az illatzselét a fentiekben leírtak szerint. (5.3. - Illatzselé cseréje
13. old.)

➫

Tegye vissza a tartály tetejét.

Hogyan használjuk ezen Használati Utasítást
A következõ fejezet összefoglalást ad a különbözõ fejezetek tartalmáról és a Használati Utasításban használt szimbólumok jelentésérõl.

2.1. Fejezetek összefoglalása

Tárolja a tartályt száraz helyen. Ne felejtse ismét levenni a fedõt, ha újra használni
szeretné.

☞

2.

3. A Légterápia® leírása
4. Mûködési leírás

Ne felejtse, hogy ha már felnyitott egy tartályt, az csak 6 hónapig tárolható, még akkor is, ha a fedele rajta van.
5. A Légterápia® mûködtetése

5.7. A Légterápia® készülék szállítása

➫

Állítsa a készülék hátsó oldalán található kapcsolót "0" (KI) állásba és húzza
ki a dugót a konnektorból.

A tartályban elhelyezett Swissological zselé bizonyos hõmérsékleteknél folyékonynyá válhat, pl. nyáron. Szállítás elõtt zárjuk le szorosan, hogy a folyadék ne kerülhessen a Légterápia® készülékbe.

➫

Vegye ki az illatzselé tartályt, tegye rá a fedelét, és csukja be a zselé rekeszt
(Illatzselé cseréje 13. old.).

➫

A Légterápia® készüléket a készülék hátsó
oldalán található nyílásainál fogva emelheti
meg. (kép 5-22)

6. Hibaelhárítás
7. Tisztítás
8. Mûszaki adatok

- Ez a fejezet a Légterápia® és a kiegészítõk
leírását tartalmazza
- Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan mûködik a Légterápia® és hogyan befolyásolja
közérzetünket.
- Ebben a fejezetben megtalálja a mûködtetéshez szükséges lépéseket. Ugyancsak talál segítséget ahhoz, hogyan cserélje ki a
szûrõket, az átalakítót, a zselét.
- Ez a fejezet segít megoldani az esetlegesen felmerülõ problémákat.
- Ez a fejezet tisztítási útmutatót tartalmaz.
- Ez a fejezet tartalmazza az összes lényeges
információt, és a szerviz telefonszámát.

2.2. Szimbólumok
Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha arra szeretnénk felhívni a
figyelmüket, hogy nem rendeltetésszerû használat elektromos
áramütéshez vezet. Mindig kövessék az utasításokat, hogy elkerülhessék ezt a veszélyt.
Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha arra szeretnénk felhívni a
figyelmüket, hogy nem rendeltetésszerû használat a készülék
károsodásához vezethet. Mindig kövessék az utasításokat, hogy elkerülhessék ezt a veszélyt.

Kép 5-22 A készülék megemelése
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☞
➫
✔
3.
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Azok a részek, amik ezzel a szimbólummal vannak ellátva,
ötleteket, tanácsokat adnak az optimális használathoz.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék alkalmas a kívánt feladat
ellátására.
Ezen szimbólum mellett annak leírását fogja megtalálni, hogy
megfelelõ mûködtetés mellett hogyan viselkedik a készülék. Így
képes lesz arra, hogy ellenõrizze önmagát, vajon jól követte-e az
utasításokat.

➫

Óvatosan távolítsa el a védõcsomagolást az
új átalakítóról, anélkül, hogy megsérülne.

➫

Csúsztassa be az átalakítót a Légterápia® készülékbe, nyomja vissza a két kapcsot, amíg
hallhatóan be nem kattannak. Ellenõrizze,
hogy a vezetõk mindkét oldalon a megfelelõ helyen vannak-e, a 5-19-es kép szerint.

Kép 5-19 - Az átalakító dobozának behelyezése

Most becsukhatja a borítást.

➫

A Légterápia® leírása
Ez a fejezet a Légterápia® készülék és kiegészítõinek leírását tartalmazza.

Helyezze a borítás alsó oldalát a Légterápia®
két bemetszésébe (kép 5-13) nyomja a borítást felfele és Öntõl elfele, amíg bekattan.

3.1. Összetevõk
A Légterápia® készülék a következõket tartalmazza:
• Légterápia® az elõre-installált légszûrõvel és az átalakítóval
• Három hosszantartó illatzselé tartály, egy "relaxáció", egy "boldogság" és egy
"energia" illattal.
• Három szúróeszköz az illatzselé tartályok kinyitásához.
A következõ dokumentumok tartoznak még ide:
• Használati utasítás
• Jótállás

Kép 5-20 - A borítás bezárása

Jelezze a Légterápia® felé, hogy kicserélte az átalakítót.
Az átalakító cseréjének jelzése

Zselé

Szûrõ

Kat

➫

Dugja be a dugót a konnektorba, állítsa a
ki/be kapcsolót "1"-es helyzetbe.(be)

➫

Nyomja meg a helyreállító gombot és tartsa
lenyomva kb. 5 másodpercig, amíg a jelzõlámpa kialszik. ()

✔

Az átalakító jelzõlámpa gyors villogásba
kezd 5 másodpercig, majd amint a Légterápia® készülék helyreáll, kikapcsol.

3.2. A Légterápia® készülék

Kép 3-1: Légterápia® elülsõ oldal

6

1. Kapcsolótábla mezõ
2. A borítás eltávolítását megkönnyítõ rovátkák
3. Rugós kapcsok a zselétartály fedél kinyitásához
4. A levegõ ki- és beáramlik a Légterápia® készülék 4 különbözõ területén:
• Levegõ beáramlás a készülék elülsõ és a
hátulsó oldalán található rácsokon keresztül
• Tiszta levegõ kiáramlás a Légterápia® tetején
található rácsokon keresztül
• Tiszta és illatosított levegõ kiáramlás a Légterápia® bal oldalán található rácsokon keresztül

Helyreállítás

5 sec

Kép 5-21 - Az átalakító cseréjének jelzése

A használt átalakítót a normál háztartási szeméttel együtt távolíthatja el.
Most folytathatja a Légterápia® használatát igény szerint.
5.6. A Légterápia® kikapcsolása
A zselés ventillátor továbbüzemel abban az esetben, ha a Légterápia® be van dugva
a konnektorba és a ki/be kapcsoló "1"-es helyzetben van. Mindig kapcsolja ki a Légterápiát®, ha hosszabb ideig nem tervezi üzemeltetését.
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5.5. Az átalakító cseréje
Amikor az átalakító cseréje szükségessé válik, a Légterápia® átalakító-jelzõ lámpája
villogni kezd. (kép 5-9) Az átalakítót kb. évente kell cserélni.

Zselé

Szûrõ

☞

Annak érdekében, hogy biztosíthassuk a helyiség levegõjének áramlását a
készülék nyílásainak közelébe , figyeljünk arra, hogy ne kerüljenek tárgyak

1. A Légterápia® hordozásához megfelelõ fogantyú
2. Ki/Be kapcsoló (fõkapcsoló)
3. Fokozatállító tábla
4. Vezeték (dugó)

Kat

Helyreállítás

Kép 5-15 Átalakító jelzõ

Hogyan cseréljük ki a szûrõt

➫
➫

Állítsa a ki/be kapcsolót "0" (ki) helyzetbe
és húzza ki a vezetéket a konnektorból.
Nyissa ki a készülék elülsõ borítását. Ehhez
hüvelykujjával takarja le a jelzéseket, húzza
lefele és maga fele a borítást. (kép 5-16)

Kép 3-2 Légterápia® hátsó oldal

3.3. Kapcsolótábla mezõ
A kapcsolótábla mezõ a Légterápia® készülék tetején található (kép 3-1). Itt állíthatja a légáramlat erõsségét. A kapcsolótábla mezõn találhatóak a különbözõ lámpák,
amik a levegõ minõségét, a légáramlat erõsségét, az illatzselé tartályok, a szûrõ és az
átalakító állapotát jelzik.

Kép 5-16 A borítás kinyitása

➫

Húzza a két átalakító konzolt maga felé.
(kép 5-17)
Légfrissítés

Kép 5-17 Az átalakító kapcsainak kinyitása

➫

Kép 5-18 A átalakító dobozának eltávolítása

18

Légtisztítás

Zselé

Húzza ki a régi átalakító tartót ki a Légterápiából. (kép 5-18)

FOKOZAT

Szûrõ

Kat

Helyreállítás

Kép 3-3 Kapcsolótábla-mezõ

7
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1. Levegõillatosítás jelzõfény
Akkor gyullad fel, amikor a Légterápia® készüléket bekapcsoljuk a fõkapcsoló
segítségével. Az illatosító zselés ventilátor mûködik.
2. Légtisztítás jelzõfény
Akkor gyullad fel, amikor a fõventillátort a Légterápia® egységgel együtt kapcsoljuk be.
3. Légáramlat szabályozó gombok és jelzõfények."0" (KI) és "1"-tõl "3"-ig (BE).
(5.2. - Levegõáramlat fokozatának megváltoztatása, 12. old.)
4. Jelzõfények és "Helyreállítás" gomb a zselétartály cseréjéhez
Ha ez a lámpa villog, a zselétartályt ki kell cserélni. (5.3. - Illatzselé csere, 13. old.).
5. Jelzõfények és "Helyreállítás" gomb a szûrõ cseréjéhez
Ha ez a lámpa villog, a szûrõt ki kell cserélni. (5.4. - Szûrõ csere, 15,. old.)
6. Jelzõfények és "Helyreállítás" gomb az átalakító cseréjéhez
Ha ez a lámpa villog, az átalakítót ki kell cserélni. (5.5. - Átalakító-csere 17. old.)

➫

Helyezzük a szûrõt a borítás belsejébe! A
szûrõ vízszintes bordázatának szintben kell
lenni, amikor a borítást becsukjuk. A bal és
jobb külsõ széleknek a vezetõn kívül kell
lennie, hogy a szûrõ ne tudjon kicsúszni
mozgatás közben. (kép 5-12)

Kép 5-12 Ellenõrizze, hogy a külsõ szélek a vezetõn kívül vannak-e

Most becsukhatja a borítást.

3.4. Kiegészítõk
A 4 - Mûködési leírás, 8. old, leírja, hogyan mûködnek az egyes részek, Az 5 - A Légterápia® mûködtetése, 10. old. fejezet információt szolgáltat arról, hogyan installáljuk
ill., távolítsuk el a különbözõ részeket.

Kép 5-13 - A borítás bezárása

Jelezze a Légterápia® felé, hogy kicserélte a szûrõt.
A szûrõ cseréjének jelzése

Zselé

Kép 3-4 Szûrõ

Szûrõ

Kat

➫

Dugja be a dugót a konnektorba, állítsa a
ki/be kapcsolót "1"-es helyzetbe.(be)

➫

Nyomja meg a helyreállító gombot és tartsa
lenyomva kb. 5 másodpercig, amíg a jelzõlámpa kialszik. (kép 5-14)

✔

A szûrõ jelzõlámpa gyors villogásba kezd 5
másodpercig, majd amint a Légterápia® készülék helyreáll, kikapcsol.

Kép 3-5 Átalakító

Helyreállítás
5 sec

Kép 5-14 - A szûrõ cseréjének jelzése

A használt szûrõt a normál háztartási szeméttel együtt távolíthatja el.
Kép 3-6 Illatzselé tartály és szúrószerszámok.

8

Most folytathatja a Légterápia® használatát igény szerint.
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5.4. A szûrõ cseréje

4. Mûködési leírás

Amikor a szûrõ cseréje szükségessé válik, a Légterápia® szûrõjelzõ lámpája villogni
kezd. (kép 5-9) A szûrõt kb. hathavonta kell cserélni.

Zselé

Szûrõ

Ez a fejezet információt szolgáltat arról, hogyan mûködik a Légterápia® és miképpen
hat hogylétünkre.
4.1. Általános információk
Személyes környezetünkben a levegõ minõségének mérhetõ hatása van közérzetünkre, teljesítõképességünkre és viselkedésünkre. Az ideális minõségû levegõ zárt
térben is kellemes klímát biztosít, amelyben egészségesnek, hatékonynak, és jókedvûnek érezzük magunkat.
Legtöbbször azonban a zárt térben található levegõ szennyezettebb, mint a szabadtéri. Kellemetlen szagok, baktériumok, szilárd vagy gáz halmazállapotú szennyezõdések "mérgezik meg "levegõnket.

Kat

Helyreállítás

Kép 5-9 Szûrõ jelzõ

Hogyan cseréljük ki a szûrõt

➫

Állítsa a ki/be kapcsolót "0" (ki) helyzetbe és
húzza ki a vezetéket a konnektorból.

➫

Nyissa ki a készülék elülsõ borítását. Ehhez
hüvelykujjával takarja le a jelzéseket, húzza
lefele és maga fele a borítást. (kép 5-10)

A szennyezett levegõ kellemetlen közérzetet, nyugtalanságot, a koncentrálóképesség
csökkenését és végül akár komoly egészségügyi problémákat okozhat.
A Légterápia® észrevehetõen csökkenti a levegõ szennyezettségét, semlegesíti a kellemetlen szagokat, és élénkítõ illatokat bocsát a levegõbe. A Légterápia® nagyban
hozzájárul jó közérzetünk kialakulásához.
A Légterápia® négy különbözõ rendszerrel tisztítja a levegõt.
1. Egy különleges Szûrõ eltávolítja a részecskéket a levegõbõl (4.3. - Szûrõ, 9. old.)

Kép 5-10 A borítás kinyitása

☞

Jegyezze meg, hogyan illeszkedik a szûrõ a borításba. Ez segítséget fog
nyújtani az új szûrõ behelyezéséhez. Javasoljuk, hogy a használt szûrõt a
többi szeméttel együtt otthonán kívüli szeméttárolóba helyezze

➫
➫

Kép 5-11

16

Távolítsa el a használt szûrõt a borításból.
(kép 5-11)
Óvatosan vegyük le a védõcsomagolást az
új szûrõrõl.

2. A katalizátoros átalakító eltávolítja a légszennyezõ anyagokat a Légterápián®
keresztüláramló levegõbõl.(4.4. - Átalakító, 9. old.)
3. A három különbözõ illatzselé kalitka molekulákat tartalmaz (clathrate), amelyek
megkötik a levegõben található szennyezõ anyagokat, és hatékonyan eltávolítják
a nemkívánatos szagokat.
4. Ráadásul az illatok javítják a levegõ minõségét ezáltal javítva komfortérzetünket.
(4.5. - Illatzselék, 10. old.)
A Légterápiának két különálló ventillátora van.
• A fõventillátor a fõ légáramlatot generálja, így tisztítva és oxigénnel dúsítva a
levegõt. Három fokozatra állíthatjuk ("1'-"3") a "Fokozat" gomb megnyomásával a
kapcsolótábla mezõn. A "0" fokozattal kikapcsoljuk készüléket. (3.3. - Kapcsolótábla mezõ 6. old.)
• A zselés ventillátor illatosítja és frissíti a levegõt. Amíg a készülék áram alatt van
bekapcsolt állapotban, folyamatosan üzemel.
9
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4.2. Automata levegõminõség elemzés
A Légterápia® beépített levegõminõség-érzékelõvel rendelkezik, ami folyamatosan
méri a levegõ minõségét. A légtisztítási folyamat automatikusan alkalmazkodik a
levegõ áramlási fokozatához, amely a levegõ minõség elemzés eredményétõl függ.
Következésképpen a Légterápia® az optimális tisztító hatást eredményezi.
A levegõtisztítási folyamatot önállóan is szabályozhatja. Minél magasabb a levegõáramlási fokozat, annál több levegõ megy keresztül a készüléken. Ez pedig még jobb
tisztítási eredményhez, tehát még jobb minõségû levegõhöz vezet.
4.3. Szûrõ
A Légterápia® szûrõ eltávolítja a levegõben található port, kormot, gombaspórákat,
és pollenrészecskéket.
A szûrõt elõre beszerelik a készülékbe. A szûrõt
minden hat hónapban tanácsos kicserélni. (5.4. - Szûrõ cseréje, 15. old.) A"SZÛRÕ" felirattal ellátott piros jelzõlámpa gyors villogással jelzi a szûrõ cseréjének szükségességét.

Az illatzselé tartályt zárjuk le, amennyiben hosszú ideig nem használjuk a készüléket.
➫ Csukjuk be a rekeszt az ajtó jobb felsõ sarkának lenyomásával pattanásig.
Most már elkezdõdhet a készülék üzemeltetése.
(5.2. - A Légterápia® üzemembe helyezése, 11. old)

☞

Új illat kipróbálásánál pl. figyeljünk oda, hogy a megfelelõ tetõt csavarjuk rá a felhasználatlan tartályra. Így 6 hónapig tárolhatja és felhasználhatja a felbontott illatzselét (a felbontás dátumától számítva)

Amennyiben a Légterápia® illatzselé jelzõlámpa villog, (3.3. - Kapcsolótábla mezõ
6. old.) jeleznie kell a készülék felé, hogy kicserélte a zselét. Amikor különbözõ
illatzseléket használ, 1-2 hetente ellenõrizze a tartályokat.
Az illatzselé tartályok cseréjének jelzése
Amikor szükségessé válik az illatzselé tartályok cseréje, a megfelelõ jelzõlámpa villogni kezd. (5-7 kép)

Zselé

Kép 4-1 Szûrõ

Szûrõ

Kat

A használt szûrõket a többi háztartási szeméttel
együtt távolíthatjuk el.
Helyreállítás

4.4. Átalakító

Kép 5-7 Illatzselé jelzõk

A beépített átalakító lecsökkenti a levegõben maradt részecskék mennyiségét, és tovább csökkenti a levegõben keringõ szennyezõdések mennyiségét is.
Zselé

Az átalakítót elõre beszerelik a készülékbe. Az átalakítót minden hat hónapban tanácsos kicserélni.
(5.5. - Átalakító cseréje 17. old) A"KAT" felirattal
ellátott piros jelzõlámpa gyors villogással jelzi a
szûrõ cseréjének szükségességét.

5 sec

Helyreállítás

Szûrõ

Kat

➫

Jelezni kell a Légterápia® felé, hogy a tartályok
kicserélése megtörtént!

➫

Dugja be a dugót a konnektorba, állítsa a ki/be
kapcsolót "1"-es helyzetbe.(be)

✔

Nyomja meg a helyreállító gombot és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig, amíg a jelzõlámpa
kialszik. (kép 5-8)

Kép 5-8 A zselé cseréjének jelzése

Kép 4-2 Átalakító

A használt átalakítókat a többi háztartási szeméttel együtt távolíthatjuk el.

Az illatzselé jelzõlámpa gyors villogásba kezd 5 másodpercig, majd amint a Légterápia® készülék helyreáll, kikapcsol.
Most folytathatja a Légterápia® használatát igény szerint.
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5.3. Az illatzselé cseréje

4.5. Illatzselék

Válassza ki a megfelelõ illatzselé tartályt (4.5 - Illatzselék 10. old.)
Az illatzselék elõkészítése

➫
➫

Tekerje le az illatzselé tartály tetejét!
Vegye kézbe az egyik szúrókát, és szúrja át a
kilenc bemetszést az illatzselé tartály tetején.
(kép 5-4)

A három illatzselé különbözõ aktív összetevõk kombinációját tartalmazza. Tudományosan bizonyított, hogy az illatzseléknek jótékony hatása van az emberek közérzetére. A zselék összetett anyagok, amik olyan makromolekulákat tartalmaznak, amik
megkötik a szagokat és a szennyezõ anyagokat a levegõben felületi kötés által. A
makromolekulák vonzzák a nemkívánatos részecskéket és körbeveszik õket. Ezt követõen a levegõáramlat segítségével eltávolításra kerülnek a levegõbõl.
Ugyanakkor a zselé felszabadít kellemes illatmolekulákat, amelyeknek pozitív hatása van ránk.
A Légterápia® három különbözõ illattal kapható:
• Relaxáció-ez az illat megnyugtató és relaxáló
hatással van a testre és lélekre.
• Energia- ez az illat új energiával tölti meg testét,
felpezsdít és élénkíti a koncentrációt.
• Boldogság-ez az illat általánosan jó közérzetet
biztosít egész napra.

Az illatzselé ezeken a nyílásokon keresztül párolog.

Kép 5-4 Az illatzselé-tartály elõkészítése

Helyezze az illatzselé tartályt a Légterápia® készülékbe.

Kép 4-3 Illatzselé tartály és szúrószerszámok.

Az illatzselé cseréje

➫

Állítsa a ki/be kapcsolót "0" (ki) állásba és
húzza ki a készüléket a konnektorból.

☞

➫

Finoman nyomja le a felsõ jobb sarkát az illatzselé tároló ajtajának. (kép 5-5)

5. A Légterápia® mûködtetése

✔

Az ajtó kinyílik.

Kép 5-5 A zselé-rekesz kinyitása

➫
➫

Vegye ki az illatzselé tartályt a tisztítóból.
Helyezze a fedetlen illatzselé tartályt a rekeszbe, amennyire csak lehetséges. (kép 5-6)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az illatzselé más illatú a tartályban és a
Légterápia® készülékbõl távozva. Az illat a szobában alig észrevehetõ.

Ez a fejezet a Légterápia® mûködtetéséhez szükséges folyamatokat foglalja össze, és
utasításokat tartalmaz a készülék elsõ üzembe helyezésével, a szûrõ-, átalakító-,
illatzselé-tartály cseréjével kapcsolatban.
Figyelmeztetés! Mindig húzza ki a tisztítót, mielõtt a szûrõ vagy az illatzselé cseréjéhez felnyitná! Ne változtasson semmit a készülék belsejében,
amire nem talál utasítást a Használati Utasításban. A Kiegészítõk úgy készültek, hogy segédeszköz használata nélkül cserélhetõek.
5.1. Elsõ bekapcsolás

Kép 5-6 Az illatzselé tartály behelyezése

14

A Légterápia® kartondobozban kapható. A szûrõt és az átalakítót már gyárilag beszerelték. Az egyedüli teendõ az illatzselé tartályok tetején található nyílások megnyitása, és a tartályok Légterápiába® helyezése. (5.3. - Az illatzselé cseréje, 13. old.)
Most már használhatja a Légterápiát.
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5.2. A Légterápia® üzembe helyezése
Válasszon ki egy fokozatot a Légterápián. A mechanika károsodásának elkerülése
érdekében a biztonsági elõírások megszabják, hogy a Légterápia® nem üzemeltethetõ egyenetlen felszínen.
Olvassa el a készülék üzembe helyezésére vonatkozó biztonsági elõírásokat.
(1 - Általános biztonsági elõírások, 3. old.)
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☞

Az illatzselés ventillátor folyamatosan üzemel, amíg a Légterápia® áram
alatt van, és be van kapcsolva, még akkor is, ha fõventillátor "0" (ki)
fokozaton van.

Állítsa be a Légterápiát a kívánt levegõáramlási fokozatra
A levegõ áramlat fokozatának változtatása

A Légterápia® bekapcsolása
A Légterápia® három fokozaton mûködik:
Mielõtt bedugnánk a Légterápiát® a konnektorba, ellenõrizzük, hogy a
hálózati feszültség megegyezik-e a készülék alján található lapon található értékkel. Amennyiben a feszültség eltérõ, ne használja a készüléket,
mivel ebben az esetben károsodhat

➫
➫
✔

➫

Nyomja be a "fokozat" gombot és állítsa a fõventillátort "1"-es fokozatra.

✔

Dugja be a dugót a konnektorba.
Állítsa a be/ki kapcsolót "1"-es állásba. (be)
A kapcsolótábla mezõn minden lámpa felgyullad egymás után, kb. 4 másodperc alatt.

Ez jelzi, hogy a Légterápia® önellenõrzést tart és megkezdte a levegõ minõségének
elemzését. (4.2. - Automata levegõminõség elemzés, 9. old.)

✔

Ezzel egyidõben a "0" szintet jelzõ jelzõlámpa gyullad
fel (kép 5-1). A fõ ventillátor kikapcsolt állapotban van.

FOKOZAT

Kép 5-3 "1"-es szint

☞
➫
✔

FOKOZAT

Kép 5-1 Légminõség jelzõk

✔
Légfrissítés Légtisztítás

A fõventillátor egy rövid ideig a legmagasabb fordulatszámon fog mûködni, ezt követõen lelassul az "1"-es fokozatnak megfelelõ sebességre. Az '1'-es jelzõlámpa fog
felgyulladni. (kép 5-3)

Valahányszor magasabb fokozatot választunk, a fõventillátor kb. 3 másodpercig a legmagasabb fokozaton fog mûködni, ezáltal kiküszöbölve a csapágyak károsodását. Ezután a ventillátor lelassul a választott sebességre.

Nagyobb légáramlathoz nyomja meg a "fokozat" gombot.
A megfelelõ lámpa felgyullad, a ventillátor a legmagasabb fokozaton fog üzemelni majd visszatér a választott fokozatra.

A fõventillátor kikapcsolása

A zselés ventillátor mûködésbe kezd. A "Levegõillatosítás" lámpa felgyullad.

➫

Addig nyomja a "Fokozat" gombot, amíg a ventillátor a "3"-as fokozaton kezd
üzemelni! Ekkor nyomja meg még egyszer a "Fokozat" gombot, így a ventillátor "0" (kikapcsolt) helyzetbe kerül!

✔

A fõventillátor kikapcsolódik, a "0"jelzõlámpa gyullad fel.

Kép 5-2 "0" Fokozat
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