НАСТІЛЬНА МАНІКЮРНА ВИТЯЖКА
HEPA filter

Шановний клієнтe, команда Teri™ безмежно вдячна Вам за довіру до нашого
бренду та вибір нашого продукту. Сподіваємось, що витяжки від Teri™ будуть
викликати у Вас тільки позитивні емоції та збережуть Ваше здоров’я на довгі
роки. Адже це основна місія нашої компанії.

Експлуатація та обслуговування манікюрної витяжки
Перевірте комплектацію витяжки, а
саме наявніть кабеля живлення та ХЕПА
фільтра.
Встановіть витяжку на стіл, зніміть захисну
нержавіючу сітку зверху, яка тримається
на магнітах.

Обслуговування та заміна фільтра
HEPA (англ. High Efficiency Particulate Air або High Efficiency Particulate Arrestance — високоефективне
утримання частинок) — різновид повітряних фільтрів високої ефективності. Фільтр надійно утримує навіть
найдрібніший пил, який є найнебезпечнішим для здоров’я. Всі фільтри Teri™ виробляються з високоякісної
фільтруючої тканини.
Для очистки фільтра просто витягніть його та витрусіть пил у вологу раковину та змийте. Фільтр
можна обробляти дезінфікуючими розчинами та мити, але обов’язково рительно висушити його перед
використанням. Забороняється нагрівати фільтр вище 90 градусів цельсія. Рекомендуємо чистити фільтр
після кожного клієнта. Коли тяга знизилась, треба замінити фільтр. Регламент заміни фільтра - один місяць.

Гарантійний талон до витяжки Teri™
Цей талон підтверджує право покупця на безкоштовний обмін або ремонт приладу з вказаним серійним
номером в разі виходу його з ладу по причині не пов’язаній з некоректною експлуатацією.

Звільніть фільтр від поліетилену.
Переконайтесь, що в місці встановлення
фільтру немає сторонніх предметів або
документів. Вставте фільтр на місце
логотипом TERI догори як показано на
малюнку.

Некоректною експлуатацією приладу вважається:
1. Попадання всередину приладу будь-якої рідини;
2. Фізичні пошкодження приладу при експлуатації, попадання сторонніх предметів у лопасті крильчатки;
3. Надмірне забруднення приладу під час експлуатації, що може призвести до блокування або
перегрівання мотору;
4. Перевищення допустимих параметрів електроживлення: 110-240 вольт.
5. Втручання сторонніх осіб в конструкцію або схему приладу.

Встановіть нержавіючу сітку на місце.
Розпакуйте кабель живлення, який іде в
комплекті з витяжкою та з’єднайте його з
витяжкою, після чого увімкніть у розетку зі
струмом від 110 до 240 вольт.
Увага! Вмикати витяжку без фільтра заборонено! Також заборонено перевертати фільтр різними
сторонами в процесі експлуатації! Якщо фільтр перевертати, це може призвести до запилення
механізмів та збоїв в роботі витяжки, а також до видування залишків пилу з фільтра та попадання його у
легені. Ні в якому разі не кладіть зверху серветки, вони затримують потік повітря та не утримують пил!
Для ввімкнення витяжки поверніть регулятор на ній за годинниковою стрілкою приблизно на чверть оберта.

В моделі Turbo встановлено мікропроцесор перевірки системи,
тому турбіна почне обертатися не одразу,
а через 6 секунд.
Після запуску ви можете регулювати оберти повертанням
регулятора в обидві сторони.
Для вимикання витяжки поверніть регулятор проти
годинникової стрілки до клацання.

В разі виявлення слідів некоректної експлуатації приладу, компанія Teri™ залишає за собою право
провести ремонт приладу не безкоштовно, а за оговорену з покупцем платню.
Якщо Вам не сподобався наш продукт, ви можете повернути його впродовж 14 днів і отриматийого вартість
за вирахуванням ціни фільтра. Фільтри можна придбати у вашого дилера Teri, або на нашому офіційному
сайті teri.ua
Всі питання стосовно експлуатації або ремонту чи заміни витяжки Teri™ можна задати по телефону або в
вайбер/телеграм +38 099 32 111 92 з понеділка по п’ятницю з 10 до 17 години. Заявку на сервісне
обслуговування або ремонт витяжки можна залишити онлайн на сайті teri.ua на сторінці «Гарантія та
сервіс».
Пересилка приладу для ремонту або обміну здійснюється за рахунок покупця, якщо прилад вийшов з ладу
більш ніж через 14 днів з дати покупки.
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