BioZone AirCare
lampbyte
Underhåll
BioZone kräver inte mycket underhåll. Om enheten står i en
mycket rökig eller dammig miljö föreslår vi att ni öppnar enheten
och gör ren UV-lampan med en tygtrasa med lite alkohol på (var
3:e månad). Om man inte gör ren lampan minskas den renande
effekten gradvis.
Byte av lampa
Efter ca: 1 år av kontinuerlig drift (2 år om enheten används då och
då) avtar effekten hos UV-lampan och den behöver bytas ut.
Stäng av enheten genom att vrida nyckeln motsols ¼ varv.
Ta bort nyckeln och bänd försiktigt med en skruvmejsel eller andra
änden av nyckeln mellan bottenplattan och höljet.
Ta bort höljet. All elektronik sitter på bottenplattan.
Byt lampa eller säkring (använd endast BioZone originallampa,
användandet av annan lampa upphäver garantin)
Sätt tillbaka höljet (OBS! åt rätt håll, se instruktion på insidan av
höljet), sätt i kontakten och starta enheten. Kontrollera att UVlampan lyser (blått sken)
Lamp-nummer
AirCare 10
AirCare 20
AirCare 30

lampa nr 10-08025
lampa nr 10-08050
lampa nr 10-08100

Specifikationer
Ozon
Ozonnivån stiger aldrig över 0.03 ppm, om enheten
används enligt anvisningarna.
Jonisering Negativa joner skapas av UV-ljus
Material
ABS, Aluminiumkomposit
El
12 VDC
Tillverkning Made in China, EPA-godkänd fabrik
Garanti
1 år
Kontakt
08-540 640 45. info@biozone.se
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Garanti
GARANTI
Biozone-apparaterna är tillverkade och testade enligt de senaste metoderna.
De omsorgsfullt valda komponenterna och tillverkningsmaterialen garanterar dig
en bekymersfri användning. Vi beviljar ett (1) års produktgaranti på både
apparat och lampa räknat från inköpsdagen.
Inköpskvittens eller faktura duger som garantibevis.
Garantin gäller inte om apparaten har blivit vanskött d v s slagits i golvet, blivit
utsatt för fukt o sv samt om man inte amvänt orginallampor eller
orginalströmkällor. Garantin gäller inte heller om inte apparaten använts i
enlighet med instruktionerna.
Garantin gäller inte vid skador orsakade av blixtnedslag.
Vid problem kontakta oss på 08-540 640 45, eller via hemsidan,
www.biozone.se.

Innan du eventuellt returnerar din Biozone vill vi att du själv undersöker följande
Fläkten fungerar men lampan lyser ej:
a) Kontrollera att lampan sitter ordentligt i sin hållare genom att öppna enheten.
b) Kontrollera att höljet är ordentligt stängt.
c) Enheten är utrustad med ett försvar mot överhettning. Det kan ha aktiverats. Koppla ur
enheten och vänta i 30 minuter innan du försöker igen.
d) Lampan kan vara trasig. Ersätt med en ny. Kontakta oss!
Varken fläkten eller lampan fungerar:
a) Kontrollera att enheten är ordentligt kopplad till adapter och nätsladd.
b) Kontrollera att du satt kåpan på rätt håll över bas-plattan.
c)
Kontrollera att det inte är fel på vägguttaget.
Om inget av detta fungerar kontakta oss innan retur, så att vi snabbt kan hjälpa dig!
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