
 

Návod na použitie: 
Prvý krát nabíjajte batériu 480 minút, 

neskôr vždy 240 minút. Účinnosť po nabití prístroja min. 480 min. 
Použite transformátor nabíjačky svojho mobilného telefónu. 

Životnosť dobíjanej batérie v prevádzke je cca 10 000 hodín (podobne, ako pri mob. telefónoch). 
 

 

1. Upevnite prístroj na odev pomocou 

spony, ktorá sa nachádza na zadnej strane, aby ste 

ju mohli pohodlne používať. 

2. Zaveste tento prístroj na krk pomocou 

priloženej závesnej šnúrky. 

3. Zdvihnite držiak na zadnej strane 
a nasmerujte prístroj smerom k tvári 

tak, aby ste maximalizovali 

využitie aniónov. 

 
Zelené svetlo signalizuje fungovanie prístroja. Pri vybití batérie zelená 
kontrolka prestane svietiť. Zapojením prístroja k nabíjaciemu 
zariadeniu sa rozsvieti červená LED dióda. Po úplnom nabití batérie 
červená kontrolka prestane svietiť. 

 

Poznámky: 
Tento produkt je prísne testovaný. 

Návod na použitie 
Osobná čistička vzduchu - 

Ionizátor 

 

 

Podľa normy ministerstva zdravotníctva, nie je na úkor zdravia 

10 hodinový pobyt pri koncentrácií živého kyslíka menšej ako 0,1 ppm. 
 

Vo všeobecnosti dezinfekcia vzduchu vyžaduje koncentráciu živého kyslíka 0,25 až 2,5 ppm a 

pocítiť ju možno, keď je koncentrácia živého kyslíka už 0,01 ppm. 
 

Produkcia ozónu v tomto produkte je nižšia ako 0,04 ppm, čo je pre ľudí bezpečná koncentrácia, zatiaľ čo vytvára účinky 

dezinfekcie. 

Tento výrobok neobsahuje žiadne náhradné diely, nikdy ho sami neotvárajte a neopravujte. 
 

 
 

Technické údaje: 
 

 
 
 
 
 

 
Vlastnosti: 

 silný iónový vzduch s výstupom 6 

miliónov/cm3, 

 odpudzovanie roztočov a bodavého 

hmyzu! 

 rôzne varianty umiestnenia prístroja 

 vstavaná lítiová batéria s konektorom USB. 

Osvieženie: Bývame radšej v blízkosti lesov, vodopádov alebo pláže, 

čo sú prírodné miesta plné aniónov a kde sa ľudia môžu osviežiť. 

Podpora metabolizmu: Tento produkt aktivuje rôzne enzýmy 

ľudského tela, čím zvyšuje metabolizmus, ktorý je prospešný pre 

vstrebávanie živín, odstraňovanie starnúcich buniek a pre čistenie krvi. 

Vytvorenie aktivného kyslíka: Anióny účinne aktivujú molekuly 

kyslíka vo vzduchu, ktoré môžu byť ľahko a lepšie absorbované 

ľudským telom, takže tento produkt môže zabrániť chorobám zo 

vzduchu. 

Potom, čo ľudia vdychujú viac aniónov, pľúca zvyšujú absorpciu 

kyslíka o 20%, ako aj zvyšujú vypúšťanie oxidu uhličitého o 15%. 

Posilnenie schopnos proti chorobám: Anióny môžu zlepšiť schopnosť 

reakcie tela a aktivovať funkciu retikulárneho systému, aby sa zvýšila 

imunita organizmu. 

Elektronický repelent: Odpudzuje bodavý hmyz (komáre, osy,.) 

Zlepšenie spánku: Anióny zlepšujú kvalitu spánku. Prístroj vytvára 

anióny, ale aj malé množstvo ozónu, ktorý môže zabíjať vírusy a 

baktérie a odstraňuje pachy. 

Starostlivosť o oči: Anióny neutralizujú vysokonapäťovú statickú 

elektrinu spôsobenú televízorom a počítačom, čím účinne znižujú 

poškodenie ľudských očí. 

Starostlivosť o kožu: Aktivovaný kyslík aniónmi môže zabiť roztoče 

a spôsobiť, že koža je pružnejšia. 

 
Záručná lehota: 2 roky - nevzťahuje sa na opotrebenie batérie z poškodenia mechanického pôvodu! 

Distribútor pre SK a ČR: LIFE HELP s.r.o., Hodžova 88, 911 01 Trenčín, Slovenská republika 

Model PLH – C100 

Menovité napätie DC3V 

Spotreba energie < 0,03 W 

Veľkosť 56x84x24 mm 

Čistá hmotnosť 50 +/- g 

Aniónový výstup 6 miliónov/cm3 

Ozónový výstup <0,0 ppm 

Napájanie 
1 

Dobíjacia lítiová batéria 
 


