Manual

IonFlow Signature
IonFlow Evolution
IonFlow Evolution Gold
IonFlow 500

SVENSKA

ITALIANO

POLSKI

ENGLISH

NEDERLANDS

TÜRKÇE

DEUTSCH

DANSK

РУССКИЙ

FRANÇAIS

NORSK

ESPAÑOL

SUOMI

日本語

LAIFST
LAIFEV
LAIFSU

Clean Air Technology

中文(繁體)
中文(简体)
한국어

PORTUGUÊS
PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia as instruções antes de usar o purificador de ar e mantenha este
manual de instruções em local seguro.
O guia de instalação encontra-se na página 74 (ilustrações).
Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8
anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou sem experiência e conhecimentos específicos, desde que
sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como utilizar
o equipamento de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o equipamento. As crianças não
devem efetuar a limpeza e manutenção sem supervisão.
Certifique-se de que a alimentação de corrente é a mesma que se
encontra indicada na etiqueta de especificações.
O equipamento só deve ser utilizado com a fonte de alimentação
fornecida com o mesmo.
O purificador de ar é um aparelho elétrico e deve ser tratado como tal.
Tome especial cuidado para evitar acidentes durante a instalação, uso e
manutenção.

Nunca utilize o purificador de ar se o cabo de alimentação, o transformador
ou os componentes eletrónicos estiverem danificados.
A fim de evitar choques elétricos, incêndios, acidentes pessoais e outros
riscos, se o cabo principal estiver danificado, deve ser substituído por um
técnico qualificado
Não mergulhe o purificador de ar (nem o transformador) em água ou
qualquer outro líquido.
Não coloque o purificador de ar ou o cabo perto de uma fonte de calor. Não
utilize o purificador de ar ao ar livre.
Não utilize o purificador de ar em espaços húmidos.
Não utilize o purificador de ar em conjunto com velas coloridas ou à base de
óleos, pois emitem fuligem que pode aderir à parede ou mobiliário.
É possível que sinta uma pequena descarga elétrica quando toca no coletor,
mas é completamente inofensiva. Se esta descarga lhe causar incómodo,
desligue o equipamento da tomada antes de o manusear e utilize a proteção
quando o purificador de ar estiver ligado. Note que a proteção é opcional e
não é necessária do ponto de vista da segurança.

O purificador de ar deve ser instalado e limpo por adultos.
O purificador de ar deve ser instalado de acordo com as instruções, a
uma distância correta da parede e colocado sobre uma superfície plana,
estável e segura. Se colocado incorretamente, o purificador de ar pode
cair e causar ferimentos pessoais ou danos materiais.
Recomendamos que
coloque os modelos
500/Signature/Evolution a
uma distância mínima de 1
+3 FT / 1M
metro de qualquer parede ou
mobiliário. Se estas
recomendações não forem
observadas, as paredes e/ou
mobiliário adjacente podem ficar ligeiramente sujos.

Nota: A LightAir não pode ser responsabilizada por quaisquer danos
causados como resultado do não cumprimento das recomendações.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
IonFlow 500, Signature & Evolution:
1 gerador de iões (parte superior = 3 agulhas corona, parte inferior =
ficha e gancho metálico) 1 coletor de partículas
1 suporte de acrílico
1 interruptor
1 transformador
4 lâmpadas decorativas
1 guarda de proteção (32 lamelas e 2 aros de montagem)
1 pincel para agulha corona

Limpeza do gerador de iões, das
agulhas corona e do suporte de
acrílico:
De dois em dois meses deve limpar
cuidadosamente as frágeis agulhas
corona. Use a pequena escova fornecida
com
a
embalagem
e
escove
cuidadosamente a camada de sujidade e
calcário que pode ter aderido às agulhas.
Não use água ou pressão para limpar as
agulhas.

pano ou uma esponja húmida. Esfregue
para limpar qualquer sujidade restante e
seque com uma toalha. Evite que as
partes superior e inferior do gerador de
iões entrem em contacto com a água e
tenha cuidado com as agulhas corona.

Limpe o gerador de iões, as agulhas
corona e o suporte de acrílico com um

ACESSÓRIOS IONFLOW 500, SIGNATURE & EVOLUTION
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Antes da limpeza, DEVE desligar a fonte de
alimentação e o purificador de ar.

2. Seque o coletor com um pano de secar a
louça.

NÃO lave o coletor na máquina de lavar a
louça.

3. Coloque o coletor novamente no
gerador de iões de acordo com as
instruções acima.
Se, apesar de ter seguido as instruções
anteriores, o coletor ainda não estiver
limpo, experimente o seguinte:

NÃO use produtos de limpeza que
contenham soluções de álcool, amoníaco
ou substâncias alcalinas, pois estes
produtos podem danificar o purificador de
ar.
O coletor deve ser limpo aproximadamente
de duas em duas semanas ou sempre que
necessário. O coletor pode necessitar de
uma limpeza mais frequente se for utilizado
em ambientes de elevada contaminação.

4 lâmpadas decorativas

Guarda de proteção

1. Pulverize o coletor com um produto de
limpeza e deixe atuar durante 5
minutos.
2. Com uma esponja húmida, esfregue as
manchas restantes até que elas
desapareçam.
3. Seque o coletor com um pano e
coloque-o novamente no gerador de
iões de acordo com as instruções
acima.
4. Se necessário, repita o procedimento de
limpeza anterior.
Para consultar a garantia, visite www.lightair.com

Limpeza do coletor:
1. Limpe o coletor com água, detergente
para a louça e uma esponja macia.

Como eliminar corretamente este produto: Este símbolo indica que, na
União Europeia, este produto não deve ser eliminado juntamente com outros
resíduos. A eliminação não controlada de resíduos pode provocar danos ao
meio ambiente ou à saúde humana, Recicle este produto de forma responsável
de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para
devolver o dispositivo no final da sua vida útil, utilize os sistemas de recolha e
reciclagem ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Deste modo,
este produto pode ser reciclado de forma segura para o ambiente.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: 500, SIGNATURE E EVOLUTION
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CERTIFICADO DE ACORDO COM A UL 867

This air cleaner complies
with the federal ozone
emissions limit.
ARB CERTIFIED

Este produto está em conformidade com as Diretivas
Europeias relativas à compatibilidade eletromagnética (EMC)
2014/30/EU, tal como alterada, bem como com a Diretiva de
baixa tensão (LVD) 2014/35/EU, tal como alterada.
Este produto está em conformidade com a Diretiva WEEE
2012/19/UE relativa à eliminação dos equipamentos elétricos
e eletrónicos (REEE).
Na UE, este produto não deve ser eliminado juntamente com
outros resíduos. A eliminação não controlada de resíduos
pode provocar danos ao meio ambiente ou à saúde humana.
Recicle este produto de forma responsável de modo a
promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
Para devolver o dispositivo no final da sua vida útil, utilize os
sistemas de recolha e reciclagem ou contacte o revendedor
onde o produto foi adquirido. Deste modo, este produto pode
ser reciclado de forma segura para o ambiente.

FOR INDOOR
USE ONLY

R 39624
RoHS

ADVERTÊNCIA: Quaisquer alterações ou modificações
efetuadas a este equipamento sem a aprovação expressa da
parte responsável pela conformidade podem invalidar a
autoridade do utilizador de operar o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em
conformidade com os limites para um equipamento ISM de
Classe B, de acordo com a Parte 18 das Regras da FCC.
Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável
contra interferência prejudicial numa instalação residencial.
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de
radiofrequência. Se não for instalado e utilizado de acordo
com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às
comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que
não ocorra interferência numa determinada instalação. Se este
equipamento causar interferência prejudicial à receção de
rádio ou televisão, o que pode ser verificado ligando e
desligando o equipamento, o utilizador poderá tentar corrigir a
interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
• REORIENTAR OU REPOSICIONAR A ANTENA RECETORA.
• AUMENTAR A SEPARAÇÃO ENTRE O EQUIPAMENTO E O

RECETOR.
• LIGAR O EQUIPAMENTO A UMA TOMADA

NUM CIRCUITO DIFERENTE DAQUELE AO QUAL ESTÁ
LIGADO O RECETOR.
• CONSULTAR

O
REVENDEDOR
EXPERIENTE DE RADIOTELEVISÃO.

OU

UM

TÉCNICO

Classificação elétrica: 12VDC (com adaptador AC/DC
classe II, entrada: 100 – 240VAC 50/60Hz 0.4A máx.,
saída: 12VDC 600 – 1000mA)
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