Dank u hartelijk voor de aanschaf van de SpaceCloudWOOD.
De nieuwe revolutie in luchtzuivering!

GEBRUIKSAANWIJZING EN INFORMATIE
Hoe de SpaceCloud WOOD te gebruiken?
1. Sluit de adapter onder aan de SpaceCloud aan en stop de adapter in het stopcontact. Druk dan de ronde
POWER knop. Een blauw licht gaat branden en de SpaceCloudWOOD begint direct met ioniseren.
2. Druk 1 keer op de POWER knop en het licht gaat aan, de SpaceCloud begint te werken, de ionizer is
constant aan het werk, terwijl ozon circuleert door de ruimte. Iedere 15 minuten (De SpaceCloud WOOD is
dan geruisloos)is er 1 minuut ozon interval (Er is een licht zoemend geluid van het ventilatortje).
3. Druk 2 keer achterelkaar op de POWER knop en het blauwe licht gaat knipperen. Dit duurt 30 minuten
terwijl er meer ozon geproduceerd wordt en er extra gesteriliseerd wordt en er ionen constant aan het
werk zijn.
4. Druk POWER nogmaals in en de SpaceCloud Wood gaat uit.

De functies en (geen) onderhoud:
•
•
•

Lage temperatuur katalysator en geactiveerde carbon. Het pakt eerst de grote rondvliegende deeltjes en
doodt daarna de bacteriën.
Een concentratie van 8.000.000 ionen per cm3 neemt de fijne stofdeeltjes op die gevaarlijk zijn voor de
gezondheid. Op deze manier blijft de lucht in uw werk/woon omgeving schoon en gezond(er).
Omdat we een 12 Volt adapter gebruiken is het gebruik van de SpaceCloud nog veiliger en
milieuvriendelijker door de 220 Volt omzetten naar 12 Volt.

•
•
•
•

•
•

Het doordachte ontwerp van de SpaceCloud WOOD zorgt voor een stabiele stand en voldoet aan alle
internationale veiligheidseisen zoals o.a. brandwerend materiaal.
Er is geen onderhoud nodig (zoals het vervangen van filters).
U kunt wel de stofzuiger(mond) op het rooster zetten zonder deze van de SpaceCloud te verwijderen.
De SpaceCloud verbruikt slechts 10 Watt. Dat is zeer milieuvriendelijk.
De Ozonator (extra sterilisatie boost) werkt 30 minuten en slaat automatisch af.
o Zet deze bijvoorbeeld aan voordat u naar bed gaat. Veel sigarettenrook in een kamer is, last van
hooikoorts.
Door gebruik van het hoge kwaliteit magnetische ventilator(tje) is er nauwelijks geluidsoverlast in
normale ruimtes.
De Ozonator doodt bacteriën, steriliseert de lucht, laat (sterke) en gevaarlijke geuren uiterst effectief
verdwijnen in snel tempo. Werkt uitstekend bij last van pollen (hooikoorts), astma, bronchitis, COPD.

De specificaties:
Modelnummer: BW-NL-M200C
Voltage: DC 12 Volt (via een adapter)
Energie gebruik: < 10 Watt
Maten: 16,2 cm x 16,2 cm x 23 cm
Negatieve ionen output: 8 miljoen / cm 3
Ozon output: 200 mg per uur
(stopt automatisch na 30 minuten)
Effectief bereik: 50 - 80 - 100 m2 afhankelijk,van de ruimteindeling.
Kleur: Wit met hout
Gewicht: 620 gram
Lichtkleur: Blauw
Certificaten: CE, RoHS, WEEE
Al onze producten worden getest voordat ze de fabriek verlaten.

Wat betekent uw 1 jaar garantie op de Space Cloud?
The SpaceCloud heeft een garantie zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing vanaf de dag van aanschaf.
Vanzelfsprekend geldt de garantie bij normaal gebruik en sluiten we waterschade, piek elektra, val/breukschade
uitdrukkelijk uit. Ook vervalt de garantie indien u zelf de Space Cloud openmaakt.
Indien u vragen heeft over onze producten dan verzoeken we u contact op te nemen met info@thecloud.nl of bel
020-6140197. We helpen u graag en goed verder.
Meer van onze unieke ionisatieproducten treft u op www.airganix.eu
Hartelijke groet & stay safe,
Body Works International BV
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