
CHUNG PUNG ( CP 3 ) AUTO ÕHUIONISAATORI KASUTUSJUHEND

Palun lugege läbi kasutusjuhend enne seadme kasutamist!

Installeerimine
1. Voolupinge DC 12V ( sõiduautodes ja väikebussides kasutamiseks)
2. Paigaldage sede sobiliku kohta armatuurlauale kasutades kahepoolset teipi, mille leiate

karbist.
3. Seadme pistik suru sigaretisüütaja asemele.
4. Automaatselt hakkab sede tööle kui käivitad mootori
5. Ära aseta seadmele raskeid esemeid ning ära kata seadet riietega.

Millal peab seadet puhastama!
Te peate puhastama seadme siis kui järgnevad ilmingud ilmnevad.
1. Kui seade teeb raskemat häält.
2. Kui tugev iooni kontsentratsioon  muutub nõrgaks.
3. Kui tolmukorje plaat on määrdunud.

Kuidas puhastada tolmukorje plaati!
1. Eemalda pistik sigaretisüütajast
2. Eemaldate seadmest tolmukorje plaadi.
3. Puhastate tolmukorjeplaadi märja rätiku või lapiga.
4. Peale märja rätikuga puhastamist kuivata tolmukorje plaat kuiva rätikuga või lase tolmukorje

plaadil kuivada täielikult.
5. Paigalda tolmukorje plaat seadmesse ning kasuta seadet uuest.

NB. Kuivata alati tolmukorjeplaat enne seadmesse asetamist.

Kuidas puhastada nõelplaati!
1. Nõelplaadi puhastamiseks eemalda tolmukorjeplaat
2. Kasuta puhastamiseks väikest harja.
3. Tolmukorje plaadi avast saad harjaga juurde seadme sees olevatele ioniseerimisnõeltele

mis tuleb harjaga tolmuosakestest puhastada.
4. Peale puhastmist aseta tolmukorje plaat tagasi ja lülita seade sisse
5. Nõelad on puhtad kui nõelte otstesse tekivad nõrgad sinakad tulukesed, kui tulukesi ei

teki, korda puhastamist.
NB. Ära kasuta kemikaale ega märga harja. Puhastades ole ettevaatlik, et seadmes
olevad nõelade ei saaks kahjustada. Seadme mittekorrapärane puhastamine võib
põhjustada sedme tööhäireid või purunemist!

Garantiikaart on lisatud inglisekeelses kasutusjuhendis
Tootel on  2 aastane  garantii - toodet ei tohi garantiiajal ise avada .

1. Garantii kehtib kõikidel tingimustel välja arvatud järgnevad juhud:
2. Rikked mis tekivad seadme valest või mittekorrapärasest puhastamisest ja mitteametliku
servise kasutamisest.
3. Rikked mis tekivad deformatsioonist või võõrkehade poolt tekitatud kahjustused
4. Seadme vale või vales kohas kasutamine
5. Kui seadet on kasutatud välistimgimustes või ekstreemsetes tingimustes

Garantii aluseks on ostudokument ( arve, kviitung, pangaülekanne)


