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1.  Przeczytaj uważnie instrukcję przed pr-
zystąpieniem do uruchomienia Rohan. 

2.  Każde działanie niezgodne z instrukcją 
może wywołać pożar, przepięcie i grozić 
uszczerbkiem na zdrowiu i życiu. 

3.  Wyjmij Rohan z opakowania i sprawdź, 
czy osuszacz nie jest uszkodzony. W razie 
wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą. 

4.  Dzieciom nie wolno bawić się ani opako-
waniem, ani urządzeniem. Zwróć szcze-
gólną uwagę, jeśli dziecko znajduje się w 
pobliżu. 

5.  Urządzenie działa pod napięciem 
określonym na opakowaniu i produkcie. 
Należy sprawdzić, czy pasuje dla insta-
lacji elektrycznej, do której będzie po-
dłączone.

6.  Upewnij się, czy wtyczka dobrze siedzi 
gniazdku, aby nie dopuścić do przegrza-
nia. 

7.  Korzystanie z przedłużacza może wy-
wołać pożar lub przegrzanie instalacji 
elektrycznej. 

8.  Aby odłączyć urządzenie od prądu nie 
ciągnij za kabel, lecz chwyć za wtyczkę. 

9.  Nie przykrywaj urządzenia ani go nie 
blokuj, zaburza to przepływ powietrza i 
może spowodować porażenie prądem 
lub innego rodzaju szkody. Nie wkładaj 
do urządzenia żadnych przedmiotów. 

10.  Gdy urządzenie pracuje, pozostaw z 
każdej jego strony co najmniej 50 cm 
wolnej przestrzeni. 

11.  Aby uniknąć porażenia prądem elektry-
cznym, urządzenia nie należy narażać 
na kontakt z wodą lub wilgotną powie-
rzchnią. 

12.  W pobliżu Rohan nie stosuj sprayów, per-
fum ani innych łatwopalnych środków. 

13.  Rohan nie może stać w miejscu zagrożo-
nym zalaniem wodą. 

14.  Nie stawiaj Rohan w pobliżu klimatyza-
tora, aby nie dopuścić do kondensacji 
wody. 

15.  Nie włączaj urządzenia na zewnątrz.

16.  Z urządzenia nie należy korzystać w po-
mieszczeniach nadmiernie zakurzonych 
i/lub wilgotnych, ani w miejscach o wy-
sokim zagrożeniu pożarowym. 

17.  Urządzenie przeznaczone do użytku do-
mowego, niezalecane do celów prze-
mysłowych. 

18.  Urządzenie należy odłączyć od zasila-
nia, jeśli się z niego nie korzysta lub w 
razie konieczności przesunięcia go na 
inne miejsce. 

19.  Utrzymuj urządzenie w czystości.

20.  Korzystaj z zalecanych części zamienny-
ch. Części nieautoryzowane mogą oka-
zać się niebezpieczne i gwarancja ich 
nie pokrywa! 

21.  Przechowuj Rohan w suchym i bez-
piecznym miejscu, z daleka od dzieci. 

22.  W przypadku uszkodzenia kabla, skon-
taktuj się ze sprzedawcą i sięgnij po 
usługę wykwalifikowanego serwisanta. 

23.  Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci 
poniżej 8 roku życia. 

Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza Lendou, marki air&me. Mamy nadzieję, 
że przyniesie Ci pełną satysfakcję i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach.

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, ważne jest 
właściwe użytkowanie urządzenia, w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju szkód i 
obrażeń. Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją i 
stosowanie się do wskazówek w niej zawartych. Nie ponosimy odpowiedzialności 
za uszkodzenia wynikłe z użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi. 
Osuszacz jest przeznaczony do użytku domowego, w celach opisanych w instrukcji. 
Wykorzystywanie go w innych celach może byc groźne dla zdrowia i życia. 

POLSKI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DOMOWYM

Dla zachowania bezpieczeństwa: gdy nie korzystasz z osuszacza, zawsze wyjmuj wtyczkę  
z gniazdka. Rób tak również wtedy, gdy przesuwasz urządzenie lub chcesz je wyczyścić.  
W przypadku konieczności naprawy, sięgnij po wykwalifikowaną pomoc. 

Produkt jest zgodny z normami i przepisami obowiązującymi w UE. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić naszą stronę:  
www.oddychajswobodnie.pl

Dział obsługi klienta jest dostępny pod adresem e-mail:  
kontakt@oddychajswobodnie.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie
Wymiary

Waga netto
Poziomy prędkości
Maksymalne zużycie energii
Odpowiedni do pomieszczeń wielkości

Maks. przepływ powietrza
CADR (Clean Air Delivery Rate)
Dyfuzja olejków eterycznych
Jonizacja ujemna

220-240 V ~ 50 Hz
412 x 390 x 198 mm (niska prędkość)
542 x 390 x 198 mm (wysoka prędkość)
4,2 kg
4 + turbo
35 W
20 m² (qualité médicale)
35 m² (jakość domowa)
300 m3/h
175 cfm
Nie
Tak
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Oczyszczacz powietrza Lendou został zaopatrzony w łącze Wifi oraz w 
czujnik jakości powietrza. Ustawienia pracy oczyszczacza można w każdej 
chwili zmienić manualnie za pomocą przycisków na panelu kontrolnym lub 
zdalnie po zainstalowaniu aplikacji w smartfonie. 

Oczyszczacz powietrza Lendou pomaga pozbyć się zanieczyszczeń z powietrza. Urządzenie 
chroni Twoje zdrowie poprzez trzy etapy filtracji:

Etap 1: Filtr wstępny
Kurz, włosy, sierść

Etap 2: HEPA + filtr węglowy  
VOC (lotne związki organiczne): alergeny odzwierzęce, pleśń, bakterie, pył PM 2.5, pyłki roślin, 
roztocza kurzu domowego, nieprzyjemny zapach.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1   Ładowarka indukcyjna (opcjonalnie, 
możliwość dokupienia)

2  Przód urządzenia
3  Komplet 4 nóżek „niskich”
4  Tył urządzenia
5  Czujnik jakości powietrza
6  Kratownica wlotu powietrza
7  Kabel zasilający

8  Wlot powietrza
9  Filtr węglowy i HEPA (2w1)

10  Filtr wstępny
11  Komplet 4 nóżek „wysokich”
12  Panel kontrolny
13   Ledowy wskaźnik jakości powietrza
14  Miejsce na ładowarkę indukcyjną
15  Wylot powietrza

BUDOWA (PATRZ STRONA 2)

PANEL KONTROLNY (PATRZ STRONA 3)

A   Przycisk ON/OFF
B  Przycisk [ Auto ]
C   Ledowy wskaźnik [ Auto ]
D   Przycisk [ Prędkość ]
E   Ledowy wskaźnik [ Prędkość 1 ]
F  Ledowy wskaźnik [ Prędkość 2 ]
G   Ledowy wskaźnik [ Prędkość 3 ]
H    Ledowy wskaźnik [ Prędkość 4 ]

I    Ledowy wskaźnik [ Turbo ]
J  Przycisk [ Wifi ] oraz [ Jonizacja powietrza ] 
K   Ledowy wskaźnik [ Wifi ]
L  Ledowy wskaźnik [ Jonizacja ujemna ]
M   Przycisk [ Filtr ]
N  Ledowy wskaźnik zmiany filtra
O  Przycisk [ Światło ]

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Podłącz urządzenie do prądu.

2.  Naciśnij przycisk ON/OFF ( A ), aby włączyć urządzenie.

3.  Naciśnij przycisk ON/OFF jeszcze raz, aby wyłączyć urządzenie. Lendou zapamięta ostatnie 
ustawienia. Jeśli więc ustawiłeś urządzenie na [ Prędkość 4 ] i [ Światło = 50% ], a następnie je 
wyłączyłeś, po ponownym uruchomieniu będzie pracowało od początku na tych samych 
ustawieniach. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

• Upewnij się, czy urządzenie stoi na suchej i płaskiej powierzchni.
• Pozostaw co najmniej 50 cm z każdej strony urządzenia.
• Zdejmij foliowe opakowanie z filtra. 
•  Upewnij się, że filtr i kratownica wlotu powietrza są prawidłowo zamontowane. Urządzenie 

wyłącza się automatycznie, jeśli filtr i kratownica są nieprawidłowo zamontowane.

Oto kilka podstawowych i prostych w zastosowaniu zasad, które poprawią jakość 
powietrza w Twoim domu:

CZYSTE POWIETRZE W TWOIM DOMU!

Nie pal w domu papierosów. 

Wietrz pomieszczenia przez 
co najmniej 15 minut dziennie, 
nawet w zimie.

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu 
systemu wentylacyjnego w 
Twoim domu i odkurzaniu kratek 
wentylacyjnych. 

Ogranicz użycie chemii gospo-
darstwa domowego, ponieważ jej 
skład bogaty jest w formaldehyd i 
lotne związki organiczne. 

Unikaj świec i patyczków 
zapachowych, jak również 
zapachowych odświeżaczy 
powietrza w sprayu i w żelu. 

Wietrz zwłaszcza te 
pomieszczenia, gdzie pracujesz  
i/lub majsterkujesz. 



40 41

GŁÓWNE FUNKCJE

PRZYCISK [ AUTO ]
Przycisk ten ( B ) pozwala na automatyczną pracę urządzenia: dopasowuje prędkość 
wentylatora i intensywność oczyszczania do poziomu zanieczyszczeń w otoczeniu. 

PRZYCISK [ PRĘDKOŚĆ ]
Przyciskając ( D ) kilka razy stopniowo zwiększasz prędkość pracy wentylatora. Urządzenie 
posiada 5 prędkości pracy oraz tryb turbo :
• [ Prędkość 1 ] : bardzo cichy tryb pracy
• [ Prędkość 2 ]
• [ Prędkość 3 ]
• [ Prędkość 4 ]
• [ Turbo ]: najwyższa prędkość oczyszczania

PRZYCISK [ WIFI ]
Po przytrzymaniu przycisku ( J ) przez 3 sekundy urządzenie podłączy się do sieci 
bezprzewodowej i sparuje z dedykowaną aplikacją na smartfony. 
Odwiedź: www.airandme.com/connect, aby zainstalować aplikację.

PRZYCISK [ JONIZACJA POWIETRZA ]
Za pomocą przycisku ( J ) [ tego samego co przy Wifi ] uruchamia się funkcja jonizacji 
ujemnej. Dzięki niej Lendou emituje 3-8 milionów jonów ujemnych na sekundę, co 
skutecznie poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu. Rozproszone w pomieszczeniu 
jony naładowane ujemnie przyłączają się do dodatnich (szkodliwych) i alergenów i 
razem spadają na ziemię, tym samym oczyszczając powietrze.

PRZYCISK [ FILTR ]
Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zresetować system pomiaru 
zużycia filtra. 

PRZYCISK [ ŚWIATŁO ]
Przycisk ten służy do zmiany natężenia światła listwy LED, w zależności od twoich 
potrzeb oraz pory dnia :
• [ 100% ]: Natężenie światła LED wynosi 100%.
• [ 50% ]: Natężenie światła LED jest umiarkowane i wynosi 50%.
• [ Night Mode ]: Oświetlenie LED jest wyłączone. W połączeniu z [ Prędkość 1 ] jest to 
idealna opcja na noc, jeśli chcesz, żeby Lendou pracował także gdy śpisz. 

FUNKCJE DODATKOWE

OPTIFILTERTM : INTELIGENTNY POMIAR ZUŻYCIA FILTRA
Lendou został wyposażony w opatentowaną technologię pomiaru zużycia filtra – OptiFilterTM. 
Aby obliczyć życie filtra, system ten bierze pod uwagę trzy czynniki:
• Liczbę godzin działania urządzenia;
• Jakość powietrza;
• Prędkość wentylatora w trakcie działania urządzenia.

W zależności od sposobu i warunków otoczenia, w jakich jest użytkowane urządzenie, filtr może 
być wymieniany co 6 do 12 miesięcy.

KOLORY WYŚWIETLACZA JAKOŚCI POWIETRZA 
W trakcie pracy urządzenia kolor listwy LED zmienia się w zależności od jakości powietrza w 
otoczeniu.
• Kolor LED jest zielony, gdy jakość powietrza jest dobra (w aplikacji jako „TOP”).
• Kolor LED jest pomarańczowy, gdy jakość powietrza jest umiarkowana (w aplikacji jako „OK”).
• Kolor LED jest czerwony, gdy jakość powietrza jest zła (w aplikacji jako „POOR”).

WYMIANA NÓŻEK
Jeśli chcesz zmienić komplet nóżek w urządzeniu:
1. Najpierw odłącz urządzenie, a następnie odwróć je do góry nogami.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją na spodzie urządzenia.
3. Odwróć je z powrotem i włącz urządzenie. 

Ostrzeżenie: nóżki należy wsuwać i wysuwać pionowo, nie wolno ich przykręcać ani obracać, 
bo istnieje ryzyko ich połamania. Zamontuj cztery jednakowej wysokości nóżki i upewnij się, czy 
urządzenie stoi stabilnie. 
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FAQUTRZYMANIE I WYMIANA FILTRA (PATRZ STRONA 3)

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie 
działa

>  Produkt nie jest prawidłowo 
podłączony do prądu 
lub pojawił się problem z 
zasilaniem. 

>  Włóż wtyczkę do gniazdka 
prawidłowo i sprawdź napięcie 
oraz działanie sieci elektrycznej  
w domu.  
UWAGA: unikaj rozgałęźników!

>  Sieć elektryczna w 
twoim domu nie działa 
prawidłowo. 

>  Filtr i/lub kratownica nie są 
prawidłowo zamontowane.

>  Wyjmij i zamontuj kratownicę i/lub 
filtr prawidłowo.

Urządzenie nie 
pracuje.

>  Filtr wstępny jest brudny, co 
blokuje przepływ powietrza. > Wyczyść filtr wstępny.

>  Wlot lub wylot powietrza jest 
czymś zablokowany.

> Pozostaw co najmniej 50 cm 
wolnej przestrzeni z tyłu, przodu I po 
obu stronach urządzenia.

>  Czujnik jakości powietrza 
jest brudny

>  Patrz: punkt „czyszczenie czujnika 
jakości powietrza”

Nietypowy hałas

>  Wentylator jest 
zablokowany.

>  Sprawdź, czy jakiś przedmiot nie 
blokuje przepływu powietrza, jeśli 
tak, usuń go.

>  Urządzenie ma problem z 
prawidłowym działaniem. > Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

> Filtr jest brudny. >  Patrz punkt: „Utrzymanie i 
wymiana filtra”.

Urządzenie nie 
wydmuchuje 
powietrza

>  Wlot powietrza jest 
zablokowany.

>  Patrz punkt: „wlot i wylot 
powietrza” i upewnij się, że nic nie 
blokuje przepływu powietrza.

Powietrze 
wydmuchiwane 
z urządzenia ma 
nieprzyjemny 
zapach. 

>  Należy umyć lub wymienić 
filtr.

>  Patrz punkt: „Utrzymanie i 
wymiana filtra”.

Kolor czujnika 
jakości powietrza 
nie zmienia się

>  Czujnik jakości powietrza 
jest brudny.

>  Patrz: punkt „czyszczenie czujnika 
jakości powietrza”.

>  Otoczenie, w którym 
pracuje urządzenie, 
nie jest nadmiernie 
zanieczyszczone.

>  Aby czujnik podświetlił się 
na pomarańczowo lub 
czerwono, powietrze musi być 
zanieczyszczone. 

>  Jeśli czujnik cały czas 
podświetla się na 
czerwono, należy 
koniecznie zmienić filtr.

>  Patrz punkt: „Wymiana i 
utrzymanie filtra”.

• Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
• Do czyszczenia nie stosuj żadnych żrących, łatwopalnych, ścierających środków.
• Filtr cząstek stałych nie nadaje się do mycia, lecz należy go wymienić.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO
Wymienny, wstępny filtr materiałowy wyłapuje kurz, sierść zwierząt itp. Należy go czyścić co około 
15 dni, aby zapewnić skuteczność oczyszczacza. Można go czyścić za pomocą odkurzacza z 
miękką szczotką. Można również wyprać go w pralce z programem do delikatnych tkanin. 

Uwaga: filtra wstępnego nie wolno prasować. Jeśli jest jeszcze mokry, nie wolno go wkładać 
do urządzenia. W urządzeniu tylko filtr wstępny jest wielokrotnego użytku i nadaje się do mycia 
w wodzie. 

WLOT I WYLOT POWIETRZA
Powietrze jest zasysane z tyłu urządzenia i wydmuchiwane górą. Aby pozbyć się kurzu z wlotu i 
wylotu, użyj miękkiej ściereczki. 

WYMIANA FILTRA
Dzięki technologii OptiFilterTM, gdy filtr należy zmienić (co 6-12 miesięcy), wskaźnik podświetla 
się. Aby wymienić filtr:

1   Odłącz urządzenie od zasilania, następnie wyjmij filtr wstępny i zdejmij kratownicę. 
2  Delikatnie pociągnij za oba uchwyty zużytego filtra i wyjmij go z urządzenia. 
3   Włóż zużyty filtr do torby na śmieci i szybko wyrzuć, aby nie rozprzestrzeniać zanieczyszczeń. 
4  Ostrożnie zamontuj nowy filtr uchwytami obróconymi w twoim kierunku. 
5  Wsuń z powrotem kratownicę i filtr wstępny.
6  Podłącz urządzenie do zasilania i uruchom je. 
7   Przytrzymaj przycisk [ Filtr ] przez 3 sekundy, aby zresetować system pomiary zużycia filtra.

Filtrów nie powinni wymieniać alergicy ani osoby z problemami astmatycznymi. Pamiętaj, aby 
po wymianie filtra dokładnie umyć ręce. 

CZYSZCZENIE CZUJNIKA JAKOŚCI POWIETRZA
Czujnik cząstek wymaga regularnego odkurzania: co 2 miesiące, w zależności od częstotliwości 
używania i środowiska, w jakim pracuje urządzenie. Do czyszczenia czujnika należy używać 
odkurzacza.

Uwaga: do czyszczenia czujnika nie stosuj detergentów oraz żrących ani ściernych środków. 
Jeśli czujnik nie będzie czyszczony regularnie, jego skuteczność może się zmniejszyć. 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA
Jeśli nie korzystasz z oczyszczacza, przechowuj go w czystym miejscu, z daleka od wilgoci i 
gorąca. 
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Garantie
Les produits sont garantis pour une période de deux ans à partir de la date d’achat, sur présentation de la facture, 
contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices 
ou dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte, ou de l’usure normale des pro-
duits. Les pièces détachées sont également disponibles sur une durée de 2 ans après la date d’achat.

Air&me ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation faite de ces produits, d’une utilisation qui s’avé-
rerait dangereuse ou non appropriée.

DEEE 
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l’Union européenne 
et aux autres pays européens disposant de systèmes de collectes appropriés). Ce symbole apposé sur le produit 
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte 
approprié pour le recyclage des EEE (Équipements Électriques et Électromagnétiques). En s’assurant que ce pro-
duit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles 
pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. 
Pour avoir des informations complémentaires au sujet du recyclage de ce produit, contacter la municipalité, la 
déchetterie ou le magasin d’achat.

Warranty
The appliances are under warranty for a 2-year period from the purchase date. The warranty covers all failures 
resulting from hidden manufacturing or raw material defects. This warranty does not cover failures or damages 
resulting from an inadequate setup or usage, or from the normal wear and tear of the product. Spare parts are also 
available for a period of 2 years after the date of purchase.
Air&me cannot be held liable in case of an inadequate or dangerous use of the products.

DEEE 
Disposal of Electric and Electronic Equipment (Applicable in the countries of the European Union and other Europe-
an countries with separate collection systems appropriate). This symbol on the product indicates that this product 
shall not be treated as household waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recy-
cling of EEE (Electrical and Electromagnetic Equipment). By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials 
will help to conserve natural resources. For additional information about recycling of this product, please contact 
the municipality, the waste or the retailer.

Garantie
Gegen Vorlage der Rechnung werden die Produkte für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum ge-
gen Schäden durch fehlerhafte Verarbeitung oder Bauteile garantiert. Diese Garantie gilt nicht für Mängel oder 
Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Verwendung oder normale Abnutzung des Pro-
duktes verursacht werden. Ersatzteile stehen ebenfalls für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum zur 
Verfügung. Ersatzteile stehen ebenfalls für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum zur Verfügung. Air&me 
kann nicht für die unsachgemäße, gefährliche oder ungeeignete Verwendung dieser Produkte verantwortlich ge-
macht werden.

WEEE 
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anwendbar in den Ländern der Eu-
ropäischen Union und anderen europäischen Ländern, die über entsprechende Sammelsysteme verfügen). Dieses 
Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. 

Es muss für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten an eine geeignete Sammelstelle gegeben werden. 
Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei die Umwelt und 
die Menschen vor möglichen negativen Folgen zu schützen. Die Wiederverwertung von Baustoffen trägt dazu bei 
natürliche Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes wenden Sie sich 
bitte an Ihre Gemeinde, einen Wertstoffhof oder an Ihren Fachhändler.

Garantie
De producten hebben een garantie van 2 jaar, te rekenen vanaf de aankoopdatum, na voorlegging 
van de aankoopfactuur, voor alle defecten te wijten aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. 
Deze garantie geldt niet voor gebreken of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik, of 
normale slijtage van de producten. De onderdelen blijven beschikbaar voor een periode van 2 jaar na 
aankoopdatum.

Air&me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuist, gevaarlijk of oneigenlijk gebruik van deze 
producten.

AEEA
Verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de lidstaten van 
de Europese Unie en in andere Europese landen die beschikken over geschikte inzamelingssystemen). 
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden verwerkt. 
Het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor het recycle(re)n van EEA (elektrische, 
elektronische en elektromagnetische apparatuur). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt 
afgedankt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen voor het milieu en de volksgezondheid. 
Het recycle(re)n van materialen draagt bij tot de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer 
informatie over het recycle(re)n van dit product, neem contact op met uw lokale overheid, stortplaats of 
plaats van aankoop.

Gwarancja
Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2 lata (dwa lata) od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia 
wynikłe z ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i 
błędów wynikłych z nieodpowiedniego korzystania z urządzenia ani z normalnego zużycia się produktu. Części 
zamienne objęte gwarancją są też dostępne przez 2 lata od daty zakupu. Air&me nie ponosi odpowiedzialności za 
nieodpowiednie i niebezpieczne korzystanie z produktów. 

DEEE 
Zbyt elektrycznego i elektronicznego sprzętu (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych europejskich krajów, w 
których istnieje system segregacji) . Ten symbol oznacza, że produkt nie będzie traktowany jako odpad komu-
nalny. Powinien być przekazany do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Upewniając się, że produkt ten został przekazany we właściwe miejsce do recyklingu, pomagasz zapobiegać 
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów przyczynia 
się do ochrony zasobów naturalnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu tego produktu, 
prosimy o kontakt z gminą, zakładem utylizacji odpadów lub sprzedawcą.vaikutuksia. Materiaalien kierrätys aut-
taa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi 
viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen ostopaikkaan.

Takuu
Tuotteilla on kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien laskua vastaan, takuu kattaa valmistus- ja 
materiaaliviat. Tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä 
ja normaalista kuluvien osien kulumisesta. Varaosia on saatavissa myös 2 vuoden ajan ostopäivästä lukien.
Air Naturel ei ole vastuussa tämän tuotteen virheellisestä, mahdollisesti vaaralliseksi osoittautuvasta tai 
asiattomasta käsittelystä.

DEEE

Sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden käsittely käyttöiän lopussa (koskee Euroopan unionin maita 
ja muita Euroopan maita, joissa on asianmukaiset keräysjärjestelmät). Tämä tuotteelle asetettu symboli 
tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteen kanssa. Se on toimitettava kierrätettäväksi 
sähköisten ja sähkömagneettisten laitteiden jätteen keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote 
hävitetään asianmukaisella tavalla autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia 
vaikutuksia. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja tämän tuotteen 
kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen ostopaikkaan.
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