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PÁRÁSÍTÓ ASZTALI VENTILÁTOR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
CIKKSZÁM: KN-L2803

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót!
FŐ JELLEMZŐK:
* Lapátméret: 3”
* Teljesítmény: 4W
* 3,7V 1,5Ah Lithium újratölthető akkuval
* Töltési idő: kb. 4 – 6 óra
* Víztartály: 40 ml
* Párásító és ventilátor külön is használható.
* A készülék akkumulátorának töltése USB vezetékkel.
* Beltéri használatra!
* Működési hőmérséklet: 0⁰C és 40⁰C között.
FIGYELEM!

Ne engedjen gyermeket a működő készülék közelébe!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy
ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy
felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.














A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást!
A készülék kizárólag beltéren alkalmazható!
Lehetőleg tisztított, szűrt vizet használjon!
A készülékhez mindig száraz kézzel nyúljon!
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!
A készüléket ne javítsa, ne szedje szét, a javítást mindig szakemberrel végeztesse el!
Furcsa működés, rendellenes hang, vízszivárgás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket!
Az USB vezetéket ne toldja, a csatlakozóját ne szerelje le, csak szakember javíthatja!
Ügyeljen arra, hogy gyermek ne nyúlhasson a készülékhez, ne férjen a forgó lapátokhoz!
Úgy állítsa be a készülék helyzetét, hogy legalább 2 méter körzetében ne nedvesíthessen át semmit!
Párásítás bekapcsolása után kb. félóra múlva ellenőrizze, hogy nem okoz –e kárt a pára a bútorzatban,
stb.
Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, akkor a vizet öntse ki a tartályból, és távolítsa el
az elemet a készülékből!

A KÉSZÜLÉK FŐ EGYSÉGEI
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Víz csatlakozás
Üzemmód kapcsoló
Mikro USB
Párásító kimenet
Kijelző
Ki – bekapcsoló a készülék talpán található.

A ventillátort feltöltött akkumulátorral a „fő” kapcsolóval be kell kapcsolni, amely a készülék talpán található.
Az üzemmód (MODE) kapcsoló alkalmazásával bekapcsolható a ventilátor, a párásító és a ventilátor – párásító
együttes használata.
Az egyes üzemmódokat a készülék előlapján található LED kijelzők jelzik.
A készülék kikapcsolása a készülék talpán található kapcsoló alkalmazásával történik.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú párásító asztali ventilátor hibamentes működéséért a. 19/2014. (IV.29.) NGM sz. rendelet
alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.
Szavatossági idő: két év.
TÍPUSSZÁM: ….…………..…KN-L2803 ….……………….
ELADÁS KELTE: ........................……………........................
PH.
.

.................................................
ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött
javító-szervizelőszolgáltatást biztosítja:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. TEL: +36 30 49 78758
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
A hibabejelentés kelte:..........................……………….
A bejelentett hiba:

.............................……………….

A hibaelhárítás módja:................................…………..
A hibaelhárítás kelte:.................................….............
A jótállás meghosszabbított érvényessége:………….
CSERE ESETÉN a jótállás meghosszabbított érvényessége:……………………………
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes
Békéltető Testület állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

FIGYELEM! A JÓTÁLLÁS A FOGYASZTÓ TÖRVÉNYBŐL EREDŐ JOGAIT NEM ÉRINTI.
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY A JÓTÁLLÁSI JEGGYEL ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A JÓTÁLLÁSI JEGY SZABÁLYTALAN KIÁLLÍTÁSA VAGY A
FOGYASZTÓNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁNAK ELMARADÁSA NEM ÉRINTI A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉRVÉNYESSÉGÉT.
A VÁSÁRLÓ A FOGYASZTÁSI CIKK MEGHIBÁSODÁSA MIATT A VÁSÁRLÁSTÓL (ÜZEMBE HELYEZÉSTŐL SZÁMÍTOTT
HÁROM
MUNKANAPON BELÜL ÉRVÉNYESÍT CSEREIGÉNYT, A FORGALMAZÓ KÖTELES A FOGYASZTÁSI CIKKET KICSERÉLNI,
FELTÉVE, HOGY A MEGHIBÁSODÁS A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATOT AKADÁLYOZZA.
FIGYELEM! A VÁSÁRLÓNAK JOGA VAN A JAVÍTÁSRA VAGY CSERÉRE, ILLETVE HA EZEKRE A JOGOSULTSÁGOK
TELJESÍTÉSÉRE NINCSEN LEHETŐSÉG, ÚGY ÁRENGEDMÉNYT KÉRHET, VAGY ELÁLLHAT A SZERZŐDÉSTŐL!
Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel
rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja
őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.
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