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Handleiding
EN HANDIGE TIPS



Gebruiksfuncties
Stap 1:Haal alle benodigdheden uit de verpakking en

controleer of alles aanwezig is. 

Stap 2: Plaats de luchtreiniger op een vrije plaats in de
ruimte. Zorg ervoor dat de luchtreiniger niet belemmerd

wordt door obstakels
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Stap 3: Plug de USB kabel in het stopcontact en
druk de luchtreiniger aan om te starten.

Stap 4: Kies de gewenste zuiversnelheid en of je
de luchtreiniger stilstaand of draaiend wilt gebruiken
via de handige knoppen aan de achterkant van de

Boostiv luchtreiniger.

Stap 5: Geniet van een optimale luchtkwaliteit in
de ruimte met de Boostiv Luchtreiniger!

Power 38° Speed

Bediening

Eenvoudig en multifunctioneel
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Tip 1: Houd 40 centimeter rondom de luchtreiniger vrij.
Om het beste uit de Boostiv luchtreiniger te halen, is het
belangrijk dat je hem op een centraal punt in de ruimte
plaatst. Plaats hem daarom niet achter een meubel.
Om de lucht aan te zuigen, heeft de luchtreiniger
namelijk voldoende ruimte nodig. Het is daarom
verstandig om minimaal 40 centimeter rondom de
luchtreiniger vrij te houden.

Tip 2: Zet de reiniger 24 uur per dag aan.
Gedurende de dag komen er nieuwe verontreinigingen
in de lucht. Zo komen er bijvoorbeeld pollen binnen als
de voordeur opengaat en komt er stof vrij als je op de
bank neerploft. Om de lucht optimaal te zuiveren is het
belangrijk dat de zuiveraar continu aanstaat.

Tips
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Geniet van rust
Sluit de luchtreiniger aan, en laat hem zo lang
mogelijk per dag de lucht zuiveren.

Goede luchtkwaliteit is essentieel in jouw leven.
Een goed luchtklimaat in de ruimte waar je veel
verblijft, denk aan de woonkamer, slaapkamer
of kantoor, is enorm belangrijk.

Gezonde lucht bevordert namelijk de energie
en concentratie gedurende de dag. Je krijgt
verse lucht binnen welk een stuk gezonder is
dan de huidige luchtkwaliteit.

Een goede luchtkwaliteit brengt rust in je leven.


