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Lisää tietoa osoitteesta: www.6gcool.fi

Suunniteltu Suomessa      |      Valmistettu Kiinassa

Lue ennen käyttöönottoa!
Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä 
annettuja ohjeita.

HUOM! Tuote ei ole vesitiivis.

Puhdista tuote kostealla liinalla. Käytä mietoa 
saippualiuosta tai desinfointiainetta.

Älä yritä pestä tai puhdistaa HEPA filteriä.

Ei sovi pienille lapsille. Käytettävä aikuisen 
valvonnan alla.

Säilyttääksesi takuun, älä pura tuotetta tai käytä 
sitä valmistajan ohjeista poiketen.

Laite kuuluu kierrättää elektroniikkajätteenä



Tuotteen osat

HEPA filteri

Filterin suojakansi

Akun varaustilan
LED valot

Latausportti

Kaulanauhan
kiinnityspisteet

Ilmanohjain

Puhtaanilman 
ulostulo

Virtapainike
ON / OFF LED valo



Virtapainike

HUOM! Liian tiheä virtanapin painaminen sammuttaa laitteen. 
Jätä 1-2 sekunttia painallusten väliin siirtyäksesi eri toimintoihin.
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Laite käynnistetään 
painamalla sinistä 
virtanappia:

HEPA filteri

Filterin suojakansi

1. painallus: Laite kytkeytyy valmiustilaan

2. painallus: Laite alkaa puhdistamaan 
      ilmaa (pieniteho)

3. painallus: Laite puhdistaa ilmaa 
     (keskiteho)

4. painallus: Laite puhdistaa ilmaa
     (suuri teho)

5. Tuplapainallus: Laite sammuu
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Kädessä:
Suuntaa ilmavirta 
kohti kasvojasi

Kaulassa:
Kaulahihnan 
avulla

Pöydällä:
Suuntaa ilmavirta 
kohti kasvojasi

6GCoolin käyttötavat2



Säädä ilmanohjainta niin 
että puhdasilma osuu 
parhaiten kasvoillesi

Älä koskaan sulje 
ilmanohjainta kokonaan 
kun käytät laitetta 
ilmanpuhdistukseen

Puhtaanilman tulokulman 
säätäminen
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Paina kannen 
keskikohtaa yläreunasta 
kevyesti alaspäin

Filterin vaihtaminen

Vedä kansi alaspäin 
ja irroita se laitteesta. 

Pääset nyt vaihtamaan 
HEPA filterin.
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Hepa filterin käyttöikä on tyypillisesti 1-2 kuukautta. 
Voit visuaalisesti tarkastaa filterin kunnon aika ajoin: 
jos filteri on selvästi tummunut ja näyttää likaiselta, on 
aika vaihtaa se uuteen. Jos filteri ei ole tummunut, voit 
jatkaa sen käyttöä normaalisti. Jos huomaat laitteen 
ilmavirran huonontuneen selvästi, on tämä myös merkki 
siitä että HEPA filteri on aika vaihtaa uuteen.



HEPA filterin alapintaan on kiinnitetty antibakteerinen 
titaanidioksidi verkko.  Asenna HEPA filteri laitteeseen siten 
että verkko jää alapintaan ja painautuu laitetta vasten. Paina 
filteri laitteeseen kevyesti käyttämättä liikaa voimaa. Filteri 
on asennettu oikein kun se istuu riittäävän syvällä laitteessa 
niin että kansi sulkeutuu helposti.

Filterin vaihtaminen Filterin asentaminen oikein5
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Laite ladataan micro-usb kaapelilla. Latausportti löytyy 
laitteen toiselta sivulta kumisen suojan alta. Lataus aika 
on n.2-4h riippuen laturin tehosta. 

Akku on ladattu täyteen kun kaikki 4 LED valoa palaa 
kirkkaan vihreänä.

Lataaminen

Micro-USB

100%
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1. Irroita kaulahihan päissä 
olevat pika klipsit 
kantahihnasta. Pujota ohuet 
kiinnitysnarut laitteen 
kulmissa olevien reikien läpi 
kuvan osoittamalla tavalla.

HUOM! Voit käyttää neulaa 
tai muuta teräväkärkistä 
esinettä apuna pujottamaan 
narua reiän läpi.

2. Pujota muovinen 
klipsi kiinnitysnarun 
silmukan reiästä kuvan 
osoittamalla tavalla. 

3. Vedä klipsi 
kireäksi ja napsauta 
se takaisin 
kantohihnaan.

Kaulahihnan asentaminen



8 USB virtapankki toiminto
6G Coolia voi käyttää myös virtapankkina lataamaan 
muita laitteita.

1. Kytke laitteeseen 
virta painamalla 
virtapainiketta 
yhden kerran.

2. Käännä ilmanohjain 
toiseen ääriasentoon niin 
että näet sen alta paljastuvan 
USB-portin kokonaan.

3. Lataa haluamaasi 
laitetta käyttämällä 
USB latauspiuhaa.
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