
Mocht het product ongeacht de reden niet juist
functioneren zoals het hoort, neem dan contact
op met Boostiv.
Laat de Air Purifier gerust 24-uur per dag aan.
Eén filter setje gaat minimaal 6 maanden mee.
Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons
op.

Tips:
1.

2.

3.

Email: 2ushopnl@gmail.com
Whatsapp: 0637374349
Boostiv 

Boostiv® air purifier
Handleiding

Model: Mini Air Purifier

Gebruik dit product enkel in huis of vergelijkbare plekken
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik! 

Bij vragen of opmerkingen, contact Boostiv via: 0637374349

Product eigenschappen
Nominale spanning: 5V
Nominale sterkte: 5W

Nominale frequentie: 50Hz
UV golflengte: 270Nm

PM CADR: 140m³/uur
Formaldehyde CADR: 60m³/uur
Formaldehyde CCM: F4
TVOC: 54m³/uur
PM CCM: P4
Tolueen: 54m³/uur

Geluid: <32dB(A)
Afmeting: 118*118*180mm

Netto gewicht: 0.4KG
Lengte USB: 1M

Stijlvolle verschijning, fijn en compact. Vergt weinig ruimte.
Ultra-lage stroom consumptie, 1KWU kan de luchtreiniger
laten werken voor minstens 200 uur.
Ingebouwde Ultra Violet lichten, beveiligd van
ontsnapping van de straling, veilig, efficiënt en zuivert
grondig.
USB ultra-laag energieverbruik. Veilig en bestand tegen
schokken.
Zeer stil ontwerp, bevordert slaap in plaats van
beïnvloeden. 

1.
2.

3.

4.

5.

Kenmerken

De Boostiv luchtreiniger moet op een vlakke ondergrond
geplaatst worden en buiten bereik van kinderen.
Zorg ervoor dat het product niet in aanraking komt met
water of andere vloeistoffen. Indien dit toch gebeurt,
koppel de luchtreiniger los van de stroomtoevoer en maak
het apparaat grondig droog.
Koppel het apparaat los van stroom wanneer het niet in
gebruik is of er voor lange tijd geen zicht op is.
Vervang de filter om de 4 tot 6 maanden en gebruik enkel
de bijbehorende filter set voor dit product.
Gebruik de luchtreiniger niet zonder filter, om UV straling
ontsnapping te voorkomen.
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Attentie

Je zet de luchtreiniger eenvoudig aan door de luchtreiniger
simpelweg aan te sluiten op stroom! Dat ken je gemakkelijk
doen met de bijgeleverde USB kabel, welk te gebruiken is
op elke manier. Zo kan je hem aansluiten op een adapter,
powerbank, laptop, computer of elk andere USB connectie

Het Gebruik
De luchtreiniger aanzetten

Draai de onderkant los van de luchtreiniger door de deksel
naar links te draaien. Let op, de eerste keer kan het zijn dat er
wat extra kracht voor nodig is. 
Haal vervolgens de filterset uit de luchtreiniger
Hierna kan je de filter schoonmaken of vervangen
Plaats de nieuwe of schone luchtfilter, en draai de deksel weer
op de onderkant vast!

1.

2.
3.
4.

De filters vervangen

De luchtreiniger is super stil van zichzelf! In de normale
snelheid maakt hij dan ook maximaal 30dB aan geluid. Ideaal
voor tijdens het slapen ook! 

Het geluid

Een luchtreiniger is echt van alle markten thuis. Het woord
zegt het zelf al; het reinigt de onzuivere lucht in de ruimte.
Door de vieze lucht te zuiveren, middels de filter, worden de
vieze geurtjes, stofjes, bacteriën of andere uitstoot gefilterd.
Deze worden uit de lucht gezuiverd, waardoor er nieuwe
schone lucht terug wordt geblazen. 

De nieuwe verse lucht zorgt ervoor dat je je energieker voelt,
meer gefocust kunt werken, en meer rust creëert in een
ruimte.
De luchtreiniger neutraliseert vieze geurtjes, haren van dieren,
bacteriën, pollen, stof en schadelijke stoffen uit de lucht.
Hierdoor wordt de ruimte weer leefbaar!

De werking

Een ionisator (ozon vrij) verspreidt negatieve ionen in de
ruimte. In het apparaat wordt een negatieve hoogspanning
op een naald gezet. De ionisator is uniek in zijn klasse. De
Boostiv luchtreiniger beschikt namelijk over een ionisator die
8 miljoen ionen per seconde de ruimte in verspreid. In een
gemiddelde luchtreiniger zijn dit er 30.000 per seconde. De
negatieve ionen hechten zich aan de positief geladen ionen
(virussen, fijnstof, bacteriën en schimmels). Met kunstmatige
ionisatie creëer je een herstel van de natuurlijke concentratie
van negatieve ionen. Dit is een geheel veilig en gezond
proces.

De ionisator

Binnen de garantieperiode zal, indien het product defect
raakt buiten de schuld van de gebruiker
om, het product worden gerepareerd op kosten van Boostiv.

De garantie geldt niet voor
defecten aan het product in onderstaande voorbeelden:
1) Het niet juist bedienen of onderhouden van het product
volgens de (QIG) Snelle Installatiegids
 instructies.
2) Defecten door natuurlijke slijtage, inclusief maar niet
beperkt tot krassen, corrosie, oxidatie en
 roesten.
3) Defect door niet-geautoriseerde reparatie van het
product, inclusief maar niet beperkt tot
 eigen reparatiepogingen of wijzigingen van de gebruiker of
derden

Garantie

Retour
Neem voor het aanvragen van de retour contact op met de
Boostiv klantenservice voor de beste verwerking van de
retour.

Contact: Boostiv 
Email: 2ushopnl@gmail.com
Adres: Nijensteinseweg 18C
             4124AV, Hagestein


