Säkerhet
AirRevival™ systemet uppfyller alla europeiska
säkerhetsstandarder.
AirRevival™ emitter band

Luftrenare för hemmet, bilen eller
annan inomhuslokal
AirRevival™, revolutionerande Elektrostatisk
luftrenings (EAC) teknik som styr små förorenande
partiklar från luften, vilket ger en sund
inomhusmiljö.
Denna bruksanvisning beskriver hur du placerar,
monterar samt hanterar en AirRevival™ enhet.
AirRevival™ N7 enhet för bilen

AirRevival™ N7 enhet för hemmet

Tekniska specifikationer:
Drivs med 12 V DC med hjälp av en jordad AC/DComvandlare (medföljer)
Emitterspänningen: 7kV
Emitterströmmen: <100μA
Ozonbildning: inget ozon bildas
Underhåll: krävs ej, rengör enbart uppsamlingsytan
för trivselfaktorn
Installationsmetod: sugkoppar trycks fast på en
rengjord glasyta (fönster, spegel eller annan
glasruta/plexiglasruta) eller kardborreknäppning
som även går att fästa direkt mot en vägg.

Översikt

12v DC strömkabel
12v strömkabel

Strömkabel

För hemmet
AirRevival™ till hemmet eller annan inomhuslokal
består av tre delar:
- AirRevival™ N7-Hemmaenhet
- 12V strömförsörjning
- Strömsladd
För bilen
AirRevival™ till bil består av två delar:
- AirRevival™ N7-Bilenhet
- 12V DC strömkabel

Montering
1. Börja genom att trycka fast den grå AirRevival™
enheten till din valda glasyta. Detta kan göras
enkelt genom att rengöra ytan med en våt trasa,
fukta sedan sugkopparna och trycka fast dem på
glaset, alternativt ta bort skyddsplasten på
kardborreknäppningen och tryck fast AirRevival.
2. När AirRevival™ enheten är på plats, fäst det
svarta emitter bandet. Sätt i stiften på vardera
änden av emitter bandet i hålen på ovansidan av
AirRevival™ enheten.
3. Sätt i den vinklade kontakten till AirRevival™
enheten, anslut sedan systemet i närmaste
vägguttag (hemma) eller cigarettändaruttag (bilen).
Lysdioden på strömförsörjningen (hemmet) lyser
visar att strömmen fungerar och att ditt system
redan har börjat rena luften. I bilen startar
luftreningen så snart det finns ström till
cigarettändaruttaget.

Installation
Välja en installationsplats - i hemmet, bilen (separat
modell) eller annan lämplig inomhuslokal där det
elektrostatiska fältet får verka fritt i rummet, utan
att störas av gardiner eller annat täckande föremål
inom 1m avstånd.
I hemmet
Den lätta AirRevival™ enheten är utformad för att
enkelt fästas på en yta som är lätt att rengöra
såsom ett fönster, spegel eller annan
glasruta/plexiglasruta. Eftersom det negativt
laddade elektrostatiska fältet sträcker sig ut in i
rummet, är positioneringen viktig. Undvik att
placera större föremål inom en meter från
AirRevival™ för att säkerställa att oönskad smuts
inte samlas på dem. För att optimera den
rengörande effekten i t.ex. ett sovrum skall dörren
vara stängd. Om AirRevival™ är applicerad på ett
fönster som kommer att täckas av en gardin på
natten, se till att flytta den till en spegel eller en
alternativ glasruta, eller helt enkelt undvik att dra
för fönstret.
I bilen
I bilen, ska enheten fästas på den bakre sidoruta,
precis ovanför luftgallret för att optimera
partikeluppsamling. Användning av bilens
återcirkulation ökar rengöringseffekten på luften
inne i bilen.

Underhåll
AirRevival™ kräver mycket lite underhåll, när den
en gång är installerad så kommer AirRevival™ att
hela tiden fånga skadliga partiklar som fastnar på
en anpassad yta. När partiklarna väl är fångade så
sitter de fast och kan torkas bort. Efter några veckor
så kommer du att kunna se vad som ser ut som
smuts på glaset - detta är en ansamling av mycket
små partiklar. Effekten kvarstår oavsett hur stor
ansamlingen är, rengör bara om du tycker det
behövs. AirRevival™ kräver inget annat underhåll.

OBS!
Som med alla elektriska apparater, kan en elektrisk
urladdning ske om strömmen är på medan
montering av systemet sker. En elektrostatisk
urladdning är inte farligt. Färdigställ alltid
installationen innan du slår på strömmen. Stäng
alltid av strömmen innan du ändrar något, flyttar
systemet eller rengör glaset så undviker du ev.
obehag. Kontroll av systemet sker genom att du
håller ena handen på ett jordat föremål samtidigt
som du för handryggen mot emittern. Du skall då
känna en ”kylande” effekt. Naturligtvis utgör
smutsansamlingen ett annat tecken på att
AirRevival™ ger avsedd effekt.

