Product Type V5 (CZ-10T)：

Opbouw van het product

Accessoires

AUTO/Handmatig

Kabel oplader

Hartelijk voor voor uw aankoop van de TPA V5
Luchtreiniger. Voor een betere gebruikservaring dient u
de gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig door te
lezen.
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USB DC kabel (optioneel)

Mau

Aansluiten

Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met
support@airdog-benelux.com
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Sluit de luchtreiniger aan op de sigarettenoplader of in
de USB poort

Hoe te gebruiken?
Reinigingslampje
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Geïmporteerd en gedistribueerd door :
Airdog-Benelux
Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort
www.airdog-benelux.com
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1. Lucht aanzuig
2. Lucht uitblaas
3. Indicator lampje
4. Aan/Stand 1,2 en 3
5. Aansluiting oplader

VOLLEDIG droog zijn, klapt u ze

achterklep en neem de de

terug.

Handmatige modus :
Wanneer de tuimelschakelaar op HANDMATIG staat,
drukt u op de“AAN"-knop om de luchtreiniger in te
schakelen. Door op de“AAN" knop te drukken kunt u ook
de uitblaassnelheid op drie niveaus instellen.

Neem het ionisatiedraad frame

Aan/Uit/Stand 1,2 en 3
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Standenschakelaar lampje :
Wanneer u op de "Power"-toets drukt om de verschillende
snelheden te doorlopen, gaat de windsnelheidsindicator knipperen.

raak de draden NIET aan om

neem de de collectorplaten eruit

beschadiging te voorkomen.

(zoals afgebeeld)

Na stap twee, gebruik b.v. een
klein stuk gereedschap (b.v. een
positie die wordt getoond in de
foto om de collectorplaten te
ontgrendelen.

Als het één keer knippert en dan blijft branden, is het

Demonteer de collectorplaten

snelheidsniveau 1

volledig en gebruik een natte

Als het twee keer knippert en dan blijft branden, is het

doek om alle collectorplaten

snelheidsniveau 2.

schoon te maken. Als het

Als het drie keer knippert en dan blijft branden, is het

moeilijk is, kunt u wat
alcoholdoekjes gebruiken voor

Aan : A kort in drukken (± 1 seconden)
Uit : A langer indrukken ± 3 seconden)

eruit (zoals afgebeeld). LET OP :

Demonteer de achterklep en

autosleutel) en druk op de

Wind Speed Indicator

6. Collectorplaten
7. Plasma-ionistor frame
8. Auto/Hand schakelaar
9. Schuif
10. Achterklep

Als de collectorplaten schoon en

afgebeeld) Demonteer de

AUTO Modus :
Wanneer de tuimelschakelaar op AUTO staat, zal de
luchtreiniger automatisch aangaan wanneer hij
beweging waarneemt (b.v. als de auto begint te rijden).
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rechts om te ontgrendelen (zoals

afgebeeld)
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Duw de schakelaar zachtjes naar

collectorplaten eruit (zoals
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Reiniging & Onderhoud

Auto

vilt

Gebruik de ingebouwde
viltwisser die zich aan de
linkerkant van het frame bevindt
om een paar heen en weer te
bewegen om de draden te
reinigen.
LET OP : oefen NIET teveel kracht
uit op de wisser om schade te
voorkomen

Plaats de collectorplaten terug in
de luchtreiniger en begin het
resetproces.

een grondige schoonmaakbeurt

Maak a.u.b. de stroomkabel los voordat u de achterkant van de luchtreiniger opent voor reiniging & onderhoud.

Hoe te resetten na reiniging?
Sluit het toestel na het schoonmaken aan op de autolader.
Houd de AAN-toets 3 seconden ingedrukt om het toestel in de
terugstelmodus te zetten. (Het indicatorlampje voor de
luchtkwaliteit wordt WIT en het indicatorlampje voor de
uitblaasnelheid wordt ROOD. Dit betekent dat de reset
metsucces is uitgevoerd. ) Trek de stekker uit het stopcontact en
wacht enkele seconden alvorens de stekker weer in het contact
te steken. Zet het apparaat weer aan.

LET OP

FCC Information

1. Om een beste reiniging te krijgen, creëer een
open ruimte voor de luchtreiniger.
2. Zorg voor goed onderhoud van het
ionisatieframe en de collectorplaten. Lees de
handleiding “schoonmaken”.
3. Gebruik een neutraal wasmiddel voor het
reinigen; gebruik GEEN alkalisch wasmiddel
(zoals waspoeder)
4. Zorg ervoor dat de collectorplaten volledig droog
zijn voordat ze teruggeplaatst worden.

Dit apparaat voldoet aan de FCC RF-stralings-blootstellingslimieten voor een ongecontroleerde
omgeving.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt
met een minimale afstand van 20 cm tussen de
radiator en uw lichaam.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de
FCC-Regelgeving, het gebruik is onderhevig aan de
volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag
geen schadelijke storing veroorzaken, en
(2)dit apparaat moet alle ontvangen storing
accepteren, inclusief storing die ongewenste
werking kan veroorzaken.
• Waarschuwing: Breng geen wijzigingen of
modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door de fabrikant van dit
apparaat. Hiermee vervalt namelijk de bevoegdheid
van de gebruiker om het apparaat te bedienen.
Opmerking: Deze apparaat is getest en voldoet aan
de beperkingen voor een digitaal apparaat van
klasse B, overeenkomstig deel 15 van de
FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ingesteld
om redelijke bescherming te bieden tegen
schadelijke storingen in een residentiële installatie.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan
radiofrequentie-energie en uitstralen en
frequentie-energie , indien het niet geïnstalleerd en
gebruikt wordt volgens de instructies, en kan het
schadelijke storing m.b.t. radiocommunicatie

V&A 1: Lawaai
· Mogelijke oorzaak : Teveel stof verzameld op
de collectorplaten.
· Mogelijke oplossing : Reinig de ionisatiedraad
en de collectorplaten.

V&A 2: Geen stofafzuiging
· Mogelijke oorzaak : Ionisatie-frame beschadigd
· Oplossing : Neem contact op met onze klantenservice voor een vervanging.

V&A 3: Slecht reinigingsresultaat
· Mogelijke oorzaak : Te veel stof op de ionisatiedraden en collectorplaten.
· Mogelijke oplossing : Reinig de ionisatiedraden en
collectorplaten volgens de instructies in “reiniging
en onderhoud".

Echter, er is geen garantie dat er geen interferentie
zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze
apparatuur schadelijke storing veroorzaakt bij radio
of televisie-ontvangst wat kan worden vastgesteld
door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de
gebruiker aangemoedigd om te proberen de
storing te verhelpen door een of meer van de
volgende maatregelen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangst-antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en
ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact
van een ander circuit dan dat waarop de
ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV
technicus voor hulp.
Verklaring inzake RF-blootstelling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-stralings
blootstellingslimieten voor een ongecontroleerde
omgeving.

Specificcaties :
Model： TPA V5
Voeding ：Autolader of USB
Spanning： 12V
Vermogen： 6W
PM2.5 verwijderingspercentage 94.5% / uur*
Afmetingen：206*175*61（mm）
Ventilatorsnelheid： Stand 1, 2 en 3
Alle bovengenoemde parameters zijn uitgevoerd
onder NationalHome Appliance Safety Standard.
*Test methodes: De V5 heeft een 3 m³ ruimte
afgezogen in de hoogste stand ; uitgangsgegevens,
deeltjes met een dichtheid van meer dan 0,3 um
2*10(6) /L; Uitgevoerd met standaard sigaretten met
8 mg teergehalte.
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