
Fresh Air Personal  

Din personlige kilde til frisk luft.  

 

• Kan henge rundt halsen eller klippes på en krage o.l.  

• Sterk ionisk vind med ion-utgang på 5 millioner/cm3  

• Innebygd litium batteri med USB-ladekontakt 

  
INSTRUKSJONER 

 

Batteriet må lades 4-6 timer før bruk. 

 

1. Bruk stålklipsen til å feste Fresh Air Personal til kragen, eller bruk den inkluderte stroppen for å bære den rundt halsen. 

 

2. Vinkle Fresh Air Personal mot ansiktet og hodet for maksimal effekt 

 

INSTRUKSJON FOR LADING 

 

Koble USB ladekabelen til din mobil lader eller en annen type USB lader.  

Koble USB til power bank.  

 

Når batteriet er fulladet vil det røde lyset slås av.  

 

FEILSØKING 

 

Enheten lader ikke 

 

1. Sjekk at uttaket som blir brukt virker. 

 

2. Prøv en annen USB-strømadapter hvis du har det tilgjengelig. 

 

3. Dersom ingen annen USB- strømadapter er tilgjengelig, prøv å koble enheten til en høyeffekt USB 2.0 port. Datamaskinen 

må være skrudd på og ikke i søvn- eller dvalemodus. 

 

4. Prøv en annen USB kabel hvis du har det tilgjengelig. 

 

Notat: Ingen deler som kan repareres på innsiden. 

 

 

BEGRENSET GARANTI 

 

HVA DEKKES I DENNE GARANTIEN 

Vi garanterer FreshAir Personal overfor forbrukeren, underlagt forholdene nedenfor, mot mangler i utførelse eller materiale, 

forutsatt at produktet returneres til et servicested innen nitti (90) dager etter kjøpsdato.  

 

SLIK FÅR DU GARANTI HJELP 

Kunden må kontakte Ventitech kundeservice eller deres selger og gi kjøpsbevis innen ovennevnte tidsperiode. Vi reparerer 

eller bytter ut og returnerer produktet innen en rimelig tid, underlagt vilkårene i avsnittene ovenfor, hvis dens undersøkelse 

skal avsløre alle deler som er mangelfulle i utførelsen eller materiale. Hvis vi, etter vårt skjønn, ikke klarer å reparere 

produktet etter et rimelig antall forsøk, vil vi gi enten refusjon av kjøpesummen eller en erstatningsenhet, på selskapets 

opsjon. 

 

DENNE GARANTIEN ER GITT AV: 

Ventitech AS 

Gamle forusveien 1 

4031 Stavanger 

932 73 651 

post@ventitech.no  

www.ventitech.no 

 

 


