
OG-A2F-MG
mobil légtisztító készülék

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM

SPECIFIKÁCIÓK

❶ Ha a készülék energiaellátását szeretné cserélni 
(elem-hálózat), ahhoz előbb kapcsolja ki a készülé-
ket. Elemről akkor tudja működtetni a készüléket, ha 
a töltőkábel nincs csatlakoztatva. Ellenkező esetben 
a készülék hálózatról fog működni. 
❷ Ha 10 másodpercig lenyomja a gombot, a készü-
lék tesztelési üzemmódba lép. Ekkor 5 másodpercig 
kibocsátás történik, majd 6 másodperc szünet követ-
kezik, automatikus ciklussal. Ebben az esetben kér-
jük, kapcsolja ki készüléket, majd kapcsolja be újra.  
A készülék normál üzemmódba kerül.
❸ Ha a visszajelző LED pirosan villog kérjük cserélje 
ki az elemeket. Használathoz javasoljuk a legalább 
2500 mAh-s verziót. Amennyiben hosszabb távon 
nem használja a készüléket, távolítsa el az elemeket.
❹ Hűtőben is használható készülék, de a fagyasztó-
ban ne használja!
❺ Ne távolítsa el a burkolatot! Nedvességtől távol 
tartandó!
❻ A készülék elzárva és gyermekek számára hozzá-
férhetetlen, száraz és hűvös helyen tartandó!
❼ A forgalmazó jótállás szerint vállal garanciát a ké-
szülékre.

Modell   MiniGreen (OG-A2F-MG)
Tápellátás  230V, USB, 4 db AA (1,5 V)
Páratartalom tartomány 5-85 %
Ózongáz kibocsátás 2 mg/h 
Ózongáz koncentráció 0.05 PPM (0.098 mg/m3)
Névleges teljesítmény <0.2 W
Ion koncentráció  2x106 db/cm3 (10 cm-re)
Hőmérséklet tartomány 5-40 °C



TARTOZÉKOK

HASZNÁLAT

❶ Figyelem! A készülék ózongázt előállítva tisztít! 
Ennek mértéke ártalmatlan, de szaglásra érezhető.

❷ A készülék működtethető 4 db ceruzaelemmel  
(AA 1,5 V), USB töltőről, vagy hálózati feszültségről 
(~230 V) is.

❸ A be/kikapcsoló gomb rövid megnyomásával vál-
tozható a működési üzemmód.
Folyamatos: a gomb egyszeri megnyomásával a ké-
szülék folyamatos ózon és anion kibocsátást végez, 
miközben a visszajelző LED kéken világít.
Ciklikus: a gomb újbóli megnyomásával periodikusan 
váltogatja a be-, és kikapcsolást. Ebben az üzemmód-
ban amikor kibocsátás történik a visszajelző LED 
zölden világít, időtartama 2 perc. Ezután a készülék 
szünetet tart, ekkor nem történik kibocsátás és a visz-
szajelző LED zölden villog. Ennek időtartama 10 perc. 
Miután ez letelik a ciklus kezdődik elölről és újból ki-
bocsátás történik.

❹ A készülék kikapcsolásához a gombot tartsa le-
nyomva 3 másodpercig. Ekkor a visszajelző LED két-
szer pirosan felvillan, ezután kikapcsol.

FUNKCIÓK

❶ Kompakt méret, praktikus működés
A mobil légtisztító készülék ionizációval és 2 mg/h 
ózonkibocsátással semlegesítheti a kellemetlen sza-
gokat és a levegőben lévő egészségre ártalmas ténye-
zőket. A kis mérete és elemes működése miatt könnyen 
hordozható az egyik szobából a másikba, elhelyezhető 
ruhás és cipős szekrényben vagy akár az ételek frissen 
tartása érdekében a hűtőszekrényben is.

❷ A rendkívül népszerű ózonkezelés
Az ózon molekulák mindig találnak maguknak meg-
kötni való kórokozót, szagmolekulát, amely folyamat 
után az ózon visszaalakul oxigénné. A készülék olyan 
mértékű ózonkibocsátásra képes, hogy működés köz-
ben bent lehet tartózkodni a helyiségben.

❸ Ionizáció a még jobb levegőért
A készülék negatív ionokat állít elő, amelyek hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy a levegőben keringő por, 
pollen, tehát az apró részecskék száma csökkenjen. 
Ezzel az a funkcióval tovább fokozhatja a friss, tiszta 
levegő érzetet.

FELÉPÍTÉS

USB töltő kábel hálózati adapter

Légnyílás
Be/Kikapcsoló gomb
Visszajelző LED
Tápellátás (DC 5 V)
Elemtartó fedél

Visszajelző LED színei:  Ciklikus működés,  Folyamatos 
működés,  Merülő elem.


