GENERAL INFO1
Specification
Input: DC 5 V / 2 A, 10 W max. Output: Emission of positive and
negative ions (including Mg- , K-, Zn- , Pt- , Au- ) emitted from specific
ionic solution in the CoV capsule. Battery: Built-in li-ion (2,600 mAh,
up to 6 hours of autonomous operation). IP30 Protection Class
Functions
Immediate ionization in an enclosed area of application of up to
2 meters around the device while it is switched on. Ionization of
closed spaces: up to 60 m3 in 30 minutes. Ions concentration: up to
40,000 ion/cm3
Intended Use
Significant reduction of the viral load* in the enclosed area of
application of the device
Other Info
Operating conditions: 0 °C to +40 °C, up to 70% RH (non-condensing).
Storage conditions: 0 °C to +60 °C, up to 90% RH (non-condensing).
Dimensions: Ø 80 mm × 132.5 mm
LED Indication Power LED is on or off: the device is switched off.
Power LED is blinking: device is switched on and operating**.
Battery charge level indication of the Power LED:
green (75–100%), yellow (30–74%), red (1–29%)
Scope of
Cold Plasma Emitter with CoV Capsule, USB-C Power Adapter, Quick
Supply
Start Guide, Warranty Card, Sticker
Warranty
2 years (service life: 2 years)
* Viral load namely the known family of coronaviruses (including SARS-CoV-2) and their strains.
** LED Indication for errors: flashing blue (capsule is missing), flashing red-blue (battery operation error).

INSTALLATION AND CONFIGURATION2
1. Unpack the Cold Plasma Emitter and the accompanying accessories. Make sure that
the device is switched off (Power LED is off).
ATTENTION! If the device was stored in conditions other than operating and storage
conditions specified in the Installation and Operation Manual (scan the QR Code on the
back cover), please proceed to Step 2 in four (4) hours only!
2. Remove the sticker (See Figure 3) attached on top of the capsule and tighten the
capsule, i.e., push it from the top and turn it clockwise until marks are aligned in the
“CLOSED” position as shown in Figure 2.
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3. Connect the device into the source of power using the original power adapter while
using it for the first time.
4. Press the power button to power on the device and start the ionization process (The
Power LED will start blinking green or yellow or red).
5. Press the power button again to stop the ionization process and power off the device.
NOTE that you may also operate the device from battery. For this purpose, disconnect
the device from the source of power and place it in the required area. Recharge it not
less than every 6 hours of operation. It is recommended to recharge it after the Power
LED is blinking red.
SAFETY OPERATION RULES
1. ATTENTION! Electric shock hazard!
2. This device shall be operated by adults only.
3. Do not power on the device without the capsule, or when the capsule is not in the
“CLOSED” position. Always power off the device before removing or installing the
capsule. Only the original CoV capsule shall be used with the device.
4. The device shall not be kept or used outdoors, as well as in areas exposed to direct
sunlight, moisture and/or dust, or near air humidifiers (for details, see Installation
and Operation Manual).
5. The device must not be immersed into liquids, and the liquids must not be allowed
to enter the device.
6. Use a dry cotton cloth to clean the device. The device must be turned off and unplugged
before cleaning. Do not use cleaning agents or detergents to clean the device.
RESIDUAL RISKS, CONTRA-INDICATIONS AND SIDE EFFECTS
The device shall not be used by people with reduced physical, sensory, or mental
capabilities, unless they have been given an adequate supervision by a person
responsible for their safety.
For the following categories of people, a healthcare professional shall be consulted prior
to their exposure to the device: pacemaker patients, pregnant and breastfeeding women,
minors and people with a history of respiratory problems or heart disease.
Based on performed clinical trials, the only possible side effect reported is the dry eyes. The
clinical trials will continue, and the Installation and Operation Manual will be updated
regularly (available for downloading at perenio.com/documents).
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For additional details on the above please refer to Installation and Operation Manual.
TROUBLESHOOTING
1. The device does not power on: too low battery level. Recharge the device.
2. The device does not recharge: power adapter failure or battery end of life. Replace
the adapter.
3. Unusual noise or electrical crackling during operation: high humidity level in the room.
Power off the device and move it to an area with lower humidity. Power it on again after
one hour. If the problem persists, please contact our Tech Support at perenio.com.
DISCLAIMER
1. PERENIO IONIC SHIELD™ (PEWOW01COVUK) device with CoV Capsule installed,
claims to neutralize certain viral activity, namely: coronavirus infection, as tested in
accredited laboratories1. The infection refers to the known family of viruses called
coronaviruses. This includes the SARS-CoV-2 human strain virus.
2. The user understands and accepts that the possibility of getting a viral infection
heavily relies on each individual’s unique immune system response, thus, the
reduction of the viral load in the enclosed area of application, does not completely
eliminate the possibility of transmission, even whilst using the device.
3. While the device is intended for significant reduction of the viral load in the enclosed
area of application of the device, the Manufacturer does not claim any therapeutic
properties of this particular device and it shall not be held liable for any
underperformance in relation to any kind of therapeutic use.
4. The Manufacturer cannot assume any responsibility for any potential misinformation
of the users by distributors and/or resellers of the device. Any claims in relation to
the properties of the device which are not concurring with the officially published
and regularly updated specifications: intended use, performance, antiviral and anti
pathogen properties, which can be found on the official website at perenio.com,
are void and cannot serve as a legal ground for any claims towards the Manufacturer.
5. The Manufacturer is not responsible and will not accept any liability for claims for
damages due to performance related issues and any subsequent result, whereby:
 The device is used in a manner which is not as prescribed in the Quick Start Guide
and/or in the Installation and Operation Manual;
 The body of the device or the capsule have been tampered with;
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 The input voltage and amperage are in any way changed;
 The top of the capsule has been in any way obstructed or covered with foreign objects;
 The working and/or storage temperature, humidity and/or atmospheric pressure
are not within the range specified by the Manufacturer1;
 The device is used in high humidity environment like bathrooms or sauna;
 The device is used in less than four (4) hours after been taken from cold or humid
environment;
 A non-original power adapter is used to recharge the device;
 The device is given to children, or put at ease of reach, with any subsequent
malfunctions as a result of such treatment;
 The device is used with a compromised capsule, or a counterfeit, or self-made capsule;
 The device is used in any manner that a reasonable person would deem to be
inappropriate or dangerous.
ANY PERSON ACQUIRING THIS PERENIO IONIC SHIELD™ (PEWOW01COVUK) ACCEPTS
THE DISCLAIMER CONTAINED IN THE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL IN FULL
AND ASSUMES FULL RESPONSIBILITY FOR USING THE DEVICE IN ACCORDANCE WITH
THE DIRECTIONS OF USE, AS WELL AS FOR ANY CONSEQUENCES RESULTING FROM
ANY IMPROPER USE AS OUTLINED HEREIN, AND IN THE INSTALLATION AND
OPERATION MANUAL.

1

See details on performed tests, as well as operating and storage conditions in a corresponding Installation
and Operation Manual available for downloading at perenio.com/documents (also, you may scan the
QR Code on the back cover of this document).
2
The device is placed on the market under closely monitoring and supervision, while research on potential
improvements are also conducted by the Manufacturer. So, we kindly ask you to periodically verify the updated
information and details on the device description and specification, clinical evaluations and tests, contraindications and side effects, as well as connection process, certificates, declaration of conformity, warranty
and quality issues in the Installation and Operation Manual available for downloading at
perenio.com/documents. All trademarks and names herein are the property of their respective owners.
Manufactured by SIA Joule Production (Bauskas iela 58A-15, Riga, LV-1004, Latvia) for Perenio IoT spol s r.o.
(Na Dlouhem 79, Ricany – Jazlovice 251 01, Czech Republic). Made in Latvia.
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1
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟدﺧل 5 :ﻓﻠط 2/أﻣﺑﯾر  10 ،واط ﻛﺎﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ .اﻟﺧرج :اﻧﺑﻌﺎث أﯾوﻧﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺳﻠﺑﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك Mg
و -Kو -Znو -Ptو (-Auﻣن اﻟﻣﺣﻠول اﻷﯾوﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻛﺑﺳوﻟﺔ  .CoVاﻟﺑطﺎرﯾﺔ :ﻣدﻣﺞ  ،ﻟﯾﺛﯾوم أﯾون
) 2600ﻣﻠﻲ أﻣﺑﯾر  ،ﺣﺗﻰ  6ﺳﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘل( .ﻓﺋﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ IP30
ﺗﺄﯾﯾن ﻓوري ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻل ﻧﺻف ﻗطرھﺎ إﻟﻰ ﻣﺗرﯾن ﺣول اﻟﺟﮭﺎز أﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ .ﺗﺄﯾﯾن
3
ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ :ﺣﺗﻰ  60م 3ﻓﻲ ﻏﺿون  30دﻗﯾﻘﺔ .ﺗرﻛﯾز اﻷﯾوﻧﺎت :ﺣﺗﻰ  40000أﯾون/ﺳم
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺣﻣل اﻟﻔﯾروﺳﻲ* ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ.
ظروف اﻟﺗﺷﻐﯾل C°0 :إﻟﻰ  ، C°40+ﺣﺗﻰ  %70رطوﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ )دون ﺗﻛﺎﺛف( .ﺷروط اﻟﺗﺧزﯾن C°0 :إﻟﻰ
 ، C°60+ﺣﺗﻰ  %90رطوﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ )دون ﺗﻛﺎﺛف( .اﻷﺑﻌﺎد Ø 80 :ﻣم ×  132,5ﻣم
ﯾﺿﻲء ﻣؤﺷر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺿوﺋﻲ أو ﻻ ﯾﺿﻲء :اﻟﺟﮭﺎز ﻗﯾد إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل.
ﯾوﻣض ﻣؤﺷر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺿوﺋﻲ :اﻟﺟﮭﺎز ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل وﯾﻌﻣل**.
ﻋرض ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣؤﺷر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺿوﺋﻲ:
اﻷﺧﺿر ) ، (%100-75اﻷﺻﻔر ) ، (%74-30اﻷﺣﻣر )(%29–1
ﻧﺎﺷر اﻟﺑﻼزﻣﺎ اﻟﺑﺎردة ﻣﻊ ﻛﺑﺳوﻟﺔ  ، CoVﻣﺣول طﺎﻗﺔ  ، USB-Cدﻟﯾل اﻟﺑدء اﻟﺳرﯾﻊ  ،ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿﻣﺎن  ،ﻣﻠﺻﻖ
ﺳﻧﺗﺎن )ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ :ﺳﻧﺗﺎن(
-

اﻟﻣواﺻﻔﺎت

اﻟوظﺎﺋف
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى
ﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ

طﻘم اﻟﺗﺳﻠﯾم
اﻟﺿﻣﺎن

* ﺗﺷﯾر ﻋﺑﺎرة "اﻟﺣﻣل اﻟﻔﯾروﺳﻲ" إﻟﻰ ﻓﺻﯾﻠﺔ ﻓﯾروﺳﺎت ﻛوروﻧﺎ ﻣﻌروﻓﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  (SARS-CoV-2وﺳﻼﻻﺗﮭﺎ.
** إﺷﺎرة إﻟﻰ أﺧطﺎء ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ :ﯾوﻣض ﺑﺎﻟﻠون اﻷزرق )ﻻ ﺗوﺟد اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ(  ،ﯾوﻣض ﺑﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺣﻣر واﻷزرق )ﺧطﺄ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑطﺎرﯾﺔ(.
2
اﻟﺗﺛﺑﯾت واﻟﺗﻛوﯾن
 . 1أﺧرج ﻧﺎﺷر اﻟﺑﻼزﻣﺎ اﻟﺑﺎردة واﻹﻛﺳﺳوارات اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮫ ﻣن ﻋﺑوة .ﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺟﮭﺎز ﻗﯾد إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل )ﻣؤﺷر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺿوﺋﻲ ﻗﯾد
إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل(.

اﻧﺗﺑﺎه! إذا ﻛﺎن ﻗد ﺧُزّ ن اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ظروف ﻏﯾر ظروف اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ دﻟﯾل اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل )اﻣﺳﺢ رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ
اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﻟﺧﻠﻔﻲ( ﻓﯾرﺟﻰ ﻋدم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺧطوة  2إﻻ ﺑﻌد ) 4أرﺑﻊ( ﺳﺎﻋﺎت!
.2
.3
.4
.5

أزل اﻟﻣﻠﺻﻖ )راﺟﻊ ﺷﻛل  (3اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ اﻟﻌﻠوي وﺛﺑﺗﮭﺎ  ،أي ادﻓﻌﮭﺎ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ وأدرھﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺣﺗﻰ
ﺗﺗم ﻣﺣﺎذاة اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ وﺿﻊ " "CLOSEDﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﻛل .2
ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺣول اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻷول ﻣرة.
اﺿﻐﻂﻋﻠﻰ زر اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز وﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﯾﯾن )ﺳﯾﺑدأ ﻣؤﺷر اﻟطﺎﻗﺔ ﯾوﻣض ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺧﺿر أو اﻷﺻﻔر أو اﻷﺣﻣر(.
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟطﺎﻗﺔ ﻣرة أﺧرى ﻹﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﯾﯾن وإﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز.

ﻣﻼﺣظﺔ .أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ .ﻟﮭذا اﻟﻐرض  ،اﻓﺻل اﻟﺠﮭﺎز ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .أﻋﺪ ﺷﺤﻨﮫ
ﻛﻞ  6ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺤﻨﮫ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻮﻣﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ.
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ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ
 . 1اﻧﺘﺒﺎه! ﺧﻄﺮ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ!
 . 2ﯾﺠﺐ ﺗﺸﻐﯿﻞ ھﺬا اﻟﺠﮭﺎز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻓﻘﻂ.
 . 3ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز دون اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ " ."CLOSEDﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز داﺋﻤﺎ ﻗﺒﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ
أو ﺗﺒﯿﺘﺜﮭﺎ .ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ  CoVاﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎز.
 . 4ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﺠﮭﺎز أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و/أو ﻟﻠﺮطﻮﺑﺔ و/أو ﻟﻠﻐﺒﺎر  ،أو ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﻣﺮطﺒﺎت اﻟﮭﻮاء )ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  ،راﺟﻊ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ(.
 . 5ﯾﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻐﻄﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز ﻓﻲ ﺳﻮاﺋﻞ وﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎز.
 . 6اﺳﺘﺨﺪم ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻗﻄﻨﯿﺔ ﺟﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺠﮭﺎز .ﯾﺠﺐ إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز وﻓﺼﻠﮫ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ
ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺠﮭﺎز.
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ وﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ
ﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﮭﺎز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ذوي ﻗﺪرات ﺟﺴﺪﯾﺔ أو ﺣﺴﯿﺔ أو ﻋﻘﻠﯿﺔ ﻣﺤﺪودة  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺤﮭﻢ إﺷﺮاﻓﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول
ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﮭﻢ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص  ،ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة إﺧﺼﺎﺋﻲ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺠﮭﺎز :أﺷﺨﺎص ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺟﮭﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺤﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺮﺿﻌﺎت واﻟﻘﺼﺮ وأﺷﺨﺎص ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮭﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ أو أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ أو اﻟﺮﺋﺘﯿﻦ.
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ  ،ﻓﺈن اﻷﺛﺮ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮫ ﺟﻔﺎف اﻟﻌﯿﻦ .ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﯿﺔ ،
وﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم )ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺘﻨﺰﯾﻞ ﻋﻠﻰ .( perenio.com/documents
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ورد أﻋﻼه  ،ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.
إﺻﻼح اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
 . 1ﻻ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎز :ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا .اﺷﺤﻦ اﻟﺠﮭﺎز.
 . 2ﻻ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺷﺤﻦ اﻟﺠﮭﺎز :ﻓﺸﻞ ﻣﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ أو اﻧﺘﮭﺎء ﻓﺘﺮة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ .اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻤﺤﻮل.
 . 3ﺿﻮﺿﺎء ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ أو طﻘﻄﻘﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ :ﻣﺴﺘﻮى رطﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ .أوﻗﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز واﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات رطﻮﺑﺔ
أﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ .ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻠﮫ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة .إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﯿﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وﯾﺐ . perenio.com
إﺧﻼء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 . 1ﯾ ُﺪﻋﻰ أن ﺟﮭﺎز ) PERENIO IONIC SHIELD™ (PEWOW01COVUKﻣﻊ ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ  CoVﯾﺤﯿﺪ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺾ ﻓﯿﺮوﺳﺎت  ،أي
ﻋﺪوى ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ اﺧﺘﺒﺎره ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة .1ﺗﺸﯿﺮ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻌﺪوى" إﻟﻰ ﻓﺼﯿﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﺗﺴﻤﻰ
ﻓﯿﺮوﺳﺎت ﻛﻮروﻧﺎ  ،وھﺬا ﯾﺸﻤﻞ ﻓﯿﺮوس ﺳﻼﻟﺔ  SARS-CoV-2اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ.
 . 2ﯾﻔﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﯾﻘﺒﻞ أن ﯾﺘﻌﻠﻖ اﺣﺘﻤﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪوى ﻓﯿﺮوﺳﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن
ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻔﯿﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﯾﻠﻐﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﮭﺎز.
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 . 3ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻُﻤّﻢ اﻟﺠﮭﺎز ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻔﯿﺮوﺳﻲ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺘ ِﺞ ﻻ ﺗﺪﻋﻲ أي ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻼﺟﯿﺔ
ﻟﮭﺬا اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﻌﯿﻦ وﻟﻦ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ أي ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻷداء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﺟﻲ.
 . 4ﻻ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘ ِﺞ أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎطﺌﺔ ﻣﺤﺘﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮزﻋﻲ اﻟﺠﮭﺎز و/أو ﺑﺎﻋﺘﮫ .ﺗﻌﺘﺒﺮ أي ادﻋﺎءات
ﺑﺸﺄن ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة رﺳﻤﯿﺎ واﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم :اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد واﻷداء وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻀﺎدة
ﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت وﻟﻤﺴﺒﺒﺎت أﻣﺮاض  ،واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وﯾﺐ  perenio.comاﻟﺮﺳﻤﻲ  ،ﺑﺎطﻠﺔ و ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻷي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨﺘ ِﺞ.
 . 5ﻟﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘ ِﺞ ﻣﺴﺆوﻻ وﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء وﻋﻦ أي ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻻﺣﻘﺔ  ،ﺣﯿﺚ:
 ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﮭﺎز ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﺒﺪء اﻟﺴﺮﯾﻊ و/أو ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ؛
 ﺗﻢ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻐﻼف اﻟﺠﮭﺎز أو ﺑﺎﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ ؛
 ﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺪ وﻗﻮة ﺗﯿﺎر اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ؛
 ﺗﻢ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل أو ﺗﻐﻄﯿﺘﮫ ﺑﺄﺟﺴﺎم ﻏﺮﯾﺒﺔ ؛
 ﻟﯿﺴﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و/أو اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺮطﻮﺑﺔ و/أو اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﻮي ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘ ِﺞ 1؛
 ﯾ ُﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﮭﺎز ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺮطﻮﺑﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﻣﺎت أو ﺳﺎوﻧﺎ.
 ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﮭﺎز ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ) 4أرﺑﻊ( ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻘﺐ أﺧﺬه ﻣﻦ ﺑﯿﺌﺔ ﺑﺎردة أو رطﺒﺔ ؛
 ﯾ ُﺴﺘﺨﺪم ﻣﺤﻮل طﺎﻗﺔ ﻏﯿﺮ أﺻﻠﻲ ﻹﻋﺎدة ﺷﺤﻦ اﻟﺠﮭﺎز ؛
 ﯾ ُﻌﻄﻰ اﻟﺠﮭﺎز ﻟﻸطﻔﺎل أو ﯾ ُﺴﮭﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ  ،ﻣﻊ ﺣﺪوث أي أﻋﻄﺎل ﻻﺣﻘﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ؛
 ﯾ ُﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﮭﺎز ﺑﺪون اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ ؛
 ﯾ ُﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﮭﺎز ﻣﻊ ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﻣﺨﺘﺮﻗﺔ أو ﻣﺰﯾﻔﺔ أو ذاﺗﯿﺔ اﻟﺼﻨﻊ ؛
 ﯾ ُﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﮭﺎز ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ ﯾﺮاھﺎ أي ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﺧﻄﯿﺮة.
ﯾﻘﺑل أي ﺷﺧص ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز ) PERENIO IONIC SHIELD™ (PEWOW01COVUKإﺧﻼء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﻲ دﻟﯾل
اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز وﻓﻘﺎ ﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻻﺳﺗﺧدام  ،وﻛذﻟك ﻋن أي ﻋواﻗب ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أي
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر ﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد وﻓﻲ دﻟﯾل اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل.

راﺟﻊ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ وﻛﺬﻟﻚ ظﺮوف اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﺘﻨﺰﯾﻞ ﻋﻠﻰ ) perenio.com/documentsﯾﻤﻜﻨﻚ
أﯾﻀﺎ ﻣﺴﺢ رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ(.
 2ﯾ ُﻄﺮح اﻟﺠﮭﺎز ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﺷﺮاف اﻟﻮﺛﯿﻘﯿﻦ  ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺠﺮي اﻟﻤﻨﺘ ِﺞ أﯾﻀﺎ اﻷﺑﺤﺎث ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺣﻮل وﺻﻒ اﻟﺠﮭﺎز وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮫ واﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﯿﺔ وﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ واﻟﺸﮭﺎدات وإﻋﻼن اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
واﻟﻀﻤﺎ وﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﺘﻨﺰﯾﻞ ﻋﻠﻰ  .perenio.com/documentsﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرة إﻟﯿﮭﺎ وأﺳﻤﺎﺋﮭﺎ ،ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻠﻚ ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ.
ﺻُﻨﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ) SIA Joule Procutionﺑﺎوﺳﻜﺎس إﯾﯿﻼ  ، 58A-15رﯾﻐﺎ  ، LV-1004 ،ﻻﺗﻔﯿﺎ( ﻟـ ) Perenio Iot spol s r.oﻧﺎ دﻟﻮھﻢ  ، 79رﺟﯿﺘﺸﺎﻧﻲ – ﯾﺎﺟﻠﻮﻓﯿﺘﺴﻲ
 ، 01 251ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺸﯿﻚ( .ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻻﺗﻔﯿﺎ.
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: 1.0.3اﻹﺻدار
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ

: 03/03/2022اﻟﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺦ
©Perenio IoT spol s r.o.

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ1
Χαρακτηριστικά
Εισαγωγή: DC 5 V / 2 A, 10 W max. Έξοδος: εκπομπή θετικών και
αρνητικών ιόντων (συμπεριλαμβανομένων των Mg-, K-, Zn-, Pt-, Au-)
που εκπέμπονται από το ειδικό ιονικό διάλυμα στην κάψουλα CoV.
Μπαταρία: ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (2600 mAh, έως
και 6 ώρες αυτόνομης λειτουργίας). Κατηγορία προστασίας IP30
Λειτουργίες
Άμεσος ιονισμός σε κλειστό χώρο εφαρμογής έως και 2 μέτρα γύρω
από τη συσκευή, ενώ αυτή είναι ενεργοποιημένη. Ιονισμός της
κλειστής περιοχής: μέχρι 60 m3 σε 30 λεπτά. Συγκέντρωση ιόντων:
μέχρι 40000 ιόντα/cm3
Προορισμός
Σημαντική μείωση του ιικού φορτίου* στην κλειστή περιοχή
εφαρμογής της συσκευής
Άλλες
Συνθήκες λειτουργίας: 0 °C έως +40 °C, έως 70% σχετική υγρασία
πληροφορίες
(χωρίς συμπύκνωση). Συνθήκες αποθήκευσης: 0 °C έως +60 °C,
έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση). Διαστάσεις:
Ø 80 mm × 132,5 mm
Φωτεινή ένδειξη Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει ή δεν ανάβει: η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη.
Η ένδειξη ισχύος αναβοσβήνει: η μονάδα είναι ενεργοποιημένη και
λειτουργεί**.
Φωτεινή ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας:
πράσινο (75–100%), κίτρινο (30–74%), κόκκινο (1–29%)
Πεδίο εφαρμογής Ψυχρός εκπομπός πλάσματος με κάψουλα CoV, τροφοδοτικό USBτης παράδοσης
C, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης, αυτοκόλλητο
Εγγύηση
2 χρόνια (διάρκεια χρήσης: 2 χρόνια)
* Ως ιικό φορτίο νοείται η γνωστή οικογένεια κορονοϊών (συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2) και τα
στελέχη τους.
** Ενδεικτική λυχνία σφάλματος: αναβοσβήνει μπλε (δεν υπάρχει κάψουλα), κόκκινο και μπλε εναλλάξ (βλάβη
μπαταρίας).

Ημερομηνία εγγράφου: 22.12.2021
Έκδοση: 1.0.2
©Perenio IoT spol s r.o. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
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Joule Production SIA
Bauskas iela 58A-15, Riga,
LV-1004, Latvia

PEWOW01COVUK

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ2
1. Ανοίξτε τη συσκευασία του Κρύου Πλάσμα Εκπομπού και και τα παρεχόμενα
εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (η λυχνία LED
λειτουργίας είναι σβηστή).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η μονάδα έχει αποθηκευτεί σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που
καθορίζονται στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας (για να το κατεβάσετε,
σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης), πρέπει
να περιμένετε τέσσερις (4) ώρες πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2!
2. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο (βλ. Εικόνα 3) από το επάνω μέρος της κάψουλας και
στερεώστε την κάψουλα, δηλαδή πιέστε την από πάνω και περιστρέψτε την
δεξιόστροφα μέχρι τα σημάδια να ευθυγραμμιστούν στη θέση "CLOSED" (κλειστο),
όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.
3. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, συνδέστε την σε μια πηγή
ρεύματος χρησιμοποιώντας τον αρχικό μετασχηματιστή ρεύματος.
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ξεκινήσετε
τη διαδικασία ιονισμού (η ένδειξη λειτουργίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο,
κίτρινο ή κόκκινο χρώμα).
5. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να σταματήσει η διαδικασία ιονισμού και να
απενεργοποιηθεί η συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με μπαταρία. Για αυτόνομη λειτουργία,
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος και τοποθετήστε την στην επιθυμητή θέση.
Επαναφορτίζετε τη συσκευή τουλάχιστον κάθε 6 ώρες λειτουργίας. Συνιστάται να
επαναφορτίζετε τη συσκευή αφού η λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΑΣΦΑΛΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
2. Μόνο ενήλικες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή.
3. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν η κάψουλα λείπει ή δεν είναι στη θέση “CLOSED”
(κλειστο). Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε την
κάψουλα. Μόνο η αρχική κάψουλα CoV πρέπει να χρησιμοποιείται με τη συσκευή.
4. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους
που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, υγρασία ή/και σκόνη ή κοντά σε υγραντήρες
(για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας).
Ημερομηνία εγγράφου: 03.03.2022
Έκδοση: 1.0.3
©Perenio IoT spol s r.o. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
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5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά και μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στη συσκευή.
6. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό βαμβακερό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
ΥΠΟΛΕΙΠΌΜΕΝΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ, ΑΝΤΕΝΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες δεν πρέπει να
χρησιμοποιούν τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό την κατάλληλη επίβλεψη ατόμου
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Οι κατηγορίες ατόμων που θα πρέπει να συμβουλεύονται έναν επαγγελματία ιατρό πριν
από τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνουν: ασθενείς με βηματοδότη, έγκυες και
θηλάζουσες γυναίκες, ανήλικοι και άτομα με ιστορικό προβλημάτων ή καρδιακής.
Με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών που διεξήχθησαν, η μόνη τεκμηριωμένη
παρενέργεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της συσκευής είναι η ξηροφθαλμία.
Οι κλινικές δοκιμές θα συνεχιστούν και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας θα
ενημερώνεται τακτικά (διαθέσιμο για λήψη στη διεύθυνση perenio.com/documents).
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας για προσθήκες στις παραπάνω
πληροφορίες.
ΔΙΌΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΏΝ
1. Η συσκευή δεν ενεργοποιείται: η φόρτιση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.
Επαναφορτίστε τη συσκευή.
2. Η συσκευή δεν επαναφορτίζεται: το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό ή η μπαταρία
έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Αντικαταστήστε τον προσαρμογέα.
3. Ασυνήθιστος θόρυβος ή "ηλεκτρικό" τρίξιμο κατά τη λειτουργία: υψηλό επίπεδο υγρασίας
στο χώρο. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και μεταφέρετέ την σε χώρο με χαμηλότερη
υγρασία. Μετά από μία ώρα, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. Εάν το πρόβλημα
παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης στο perenio.com.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ
1. Η συσκευή PERENIO IONIC SHIELD™ (PEWOW01COVUK) με εγκατεστημένη
κάψουλα CoV, ισχυρίζεται ότι εξουδετερώνει ορισμένη ιική δραστηριότητα,
Ημερομηνία εγγράφου: 03.03.2022
Έκδοση: 1.0.3
©Perenio IoT spol s r.o. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
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2.

3.

4.

5.

συγκεκριμένα: μόλυνση από κοροναϊό, όπως έχει δοκιμαστεί σε διαπιστευμένα
εργαστήρια1. Η λοίμωξη αυτή ανήκει σε μια γνωστή οικογένεια ιών που ονομάζονται
coronaviruses. Αυτό περιλαμβάνει το στέλεχος του ιού SARS-CoV-2 που προσβάλλει
τον άνθρωπο.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η πιθανότητα λοίμωξης από ιό εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη μοναδική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του κάθε
ατόμου, επομένως, η μείωση του ιικού φορτίου στην κλειστή περιοχή εφαρμογής, δεν
εξαλείφει πλήρως την πιθανότητα μετάδοσης, ακόμη και κατά τη χρήση της συσκευής.
Ενώ η συσκευή προορίζεται για την σημαντική μείωση του ιικού φορτίου* στην
κλειστή περιοχή εφαρμογής της συσκευής, ο Κατασκευαστής δεν διεκδικεί
θεραπευτικές ιδιότητες της συγκεκριμένης συσκευής και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
υπολειτουργία σε σχέση με κάθε είδους θεραπευτική χρήση.
Ο Κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ψευδείς πληροφορίες που
παρέχονται στους χρήστες από τους προμηθευτές της συσκευής ή/και τους
μεταπωλητές. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός σχετικά με τις ιδιότητες της συσκευής
(σκοπός, απόδοση, αντιιικές και αντιπαθογόνες ιδιότητες) που δεν αναφέρεται στις
επίσημα δημοσιευμένες και τακτικά ενημερωμένες προδιαγραφές που είναι διαθέσιμες
στην επίσημη ιστοσελίδα perenio.com είναι άκυρος και δεν μπορεί να αποτελέσει
νομική βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά του Κατασκευαστή.
Ο Κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος και δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για αξιώσεις
αποζημίωσης που οφείλονται σε θέματα που σχετίζονται με την απόδοση και
οποιοδήποτε επακόλουθο αποτέλεσμα, με το οποίο:
 η συσκευή χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στον
Οδηγό γρήγορης εκκίνησης ή/και στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας,
 διακυβεύεται η ακεραιότητα του περιβλήματος ή της κάψουλας της συσκευής,
 oι τιμές της τάσης και του ρεύματος εισόδου αλλάζουν,
 το άνω μέρος της κάψουλας έχει μπλοκαριστεί με οποιονδήποτε τρόπο ή έχει
καλυφθεί με ξένα αντικείμενα,
 η θερμοκρασία εργασίας ή/και αποθήκευσης, η υγρασία, η ατμοσφαιρική πίεση
βρίσκονται εκτός εύρους που καθορίζεται από τον Κατασκευαστή1,

Ημερομηνία εγγράφου: 03.03.2022
Έκδοση: 1.0.3
©Perenio IoT spol s r.o. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
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 η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια ή σάουνες,
 η συσκευή χρησιμοποιείται λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες μετά την απομάκρυνσή
της από ψυχρό ή υγρό περιβάλλον,
 χρησιμοποιήστε έναν μη αυθεντικό μετασχηματιστή ρεύματος για να φορτίσετε τη
συσκευή,
 η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή έχει τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο
από αυτά, γεγονός που προκάλεσε τη δυσλειτουργία,
 η συσκευή χρησιμοποιείται με μια παραποιημένη, πλαστή ή εμφανώς παραποιημένη
κάψουλα,
 η συσκευή χρησιμοποιείται με τρόπο που ένα λογικό άτομο θα θεωρούσε
απαράδεκτο ή επικίνδυνο.
ΚΆΘΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΙΟΝΤΙΚΉ ΑΣΠΊΔΑ PERENIO IONIC SHIELD™
(PEWOW01COVUK) ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΉΡΗ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ
ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΧΡΉΣΗ, ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ.

1

Λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τις συνθήκες λειτουργίας και
αποθήκευσης μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο Eγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, το οποίο μπορείτε
να κατεβάσετε στη διεύθυνση: perenio.com/documents (μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον κωδικό QR στο
πίσω εξώφυλλο του παρόντος εγγράφου για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο).
2
Η συσκευή διατίθεται στην αγορά υπό προσεκτικό έλεγχο και εποπτεία, ενώ ο Κατασκευαστής διεξάγει επίσης
έρευνα για τη βελτίωση της συσκευής. Για το λόγο αυτό, σας ζητάμε να ελέγχετε περιοδικά τις
επικαιροποιημένες πληροφορίες, τις λεπτομερείς περιγραφές και τα χαρακτηριστικά της συσκευής, τα δεδομένα
κλινικής αξιολόγησης και δοκιμών, τις αντενδείξεις και τις παρενέργειες, καθώς και την περιγραφή της
διαδικασίας σύνδεσης, τα πιστοποιητικά, τις δηλώσεις συμμόρφωσης, τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες σχετικά
με θέματα ποιότητας στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη στη
διεύθυνση: perenio.com/documents. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες στο παρόν
έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Παραγωγή από την SIA Joule Production
(Bauskas iela 58A-15, Riga, LV-1004, Λετονία) για την Perenio IoT spol s r.o. (Na Dlouhem 79, Ricany –
Jazlovice 251 01, Τσεχική Δημοκρατία). Κατασκευάζεται στη Λετονία.
Ημερομηνία εγγράφου: 03.03.2022
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❶

❷
❺

❻
❸
❶ EN Capsule AR

❹
 اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔEL Κάψουλα

❷ EN Cold Plasma Emitter AR  ﻧﺎﺷر اﻟﺑﻼزﻣﺎ اﻟﺑﺎردةEL Ψυχρός εκπομπός πλάσματος
❸ EN Power LED AR

 ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﻮﺋﻲEL Λυχνία LED τροφοδοσίας

❹ EN Power Button AR

 زر اﻟﻄﺎﻗﺔEL Πλήκτρο ενεργοποίησης

❺ EN USB-C Power Port AR USB-C

 ﻣﻨﻔﺬ طﺎﻗﺔEL Υποδοχή τροφοδοσίας USB-C

❻ EN Mounting holes AR  ﻓﺘﺤﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺐEL Τρύπες στήριξης

❻

1

2

EN Open position of the capsule

EN Closed position of the capsule

AR

وﺿﻊ اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮح

EL Ανοιχτή θέση της κάψουλας

AR

وﺿﻊ اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻐﻠﻖ

EL Κλειστή θέση της κάψουλας

3
EN Sticker atop the capsule
AR اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮي
EL Αυτοκόλλητο με κάψουλα

EN These symbols indicate that you must follow the Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device,
its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the
rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not
dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic
accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment. To
dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local
recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for details.
AR واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻛﺳﺳواراﺗﮫ ﻣن وﻛذﻟك اﻟﺷﺣن ﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﺑطﺎرﯾﺎﺗﮫ اﻟﺟﮭﺎز ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻋﻧد أﻧﮫ اﻟرﻣوز ھذه ﺗﻌﻧﻲ
، ( واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌدات إﻧﺗﺎج ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻗواﻋد اﺗﺑﺎع ﯾﺟبWEEE) اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻗواﻋد
اﻟﺷﺣن ﻹﻋﺎدة.  ﻟﻠﻘواﻋد وﻓﻘﺎ، ﺧدﻣﺗﮭﺎ ﻓﺗرة ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻔﺻل ﺑﺷﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﺧﻠص اﻟﻣﻌدات ھذه ﺗﺧﺿﻊ. وﺑطﺎرﯾﺎﺗﮫ اﻟﺟﮭﺎز ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﯾﺳﻣﺢ وﻻ
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ذﻟك ﺳﯾﺿر ﺣﯾث اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﻊ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻛﺳﺳواراﺗﮫ ﻣن وﻛذﻟك اﻟﺷﺣن ﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ.
 اﻟﻣﻌدات ھذه ﻣن ﻟﻠﺗﺧﻠص، ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗدوﯾر إﻋﺎدة ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ أو اﻟﺑﯾﻊ ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدﺗﮭﺎ ﯾﺟب.  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣزﯾد ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول، ﯾرﺟﻰ
اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن ﻟﻠﺗﺧﻠص اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل.
EL Τα σύμβολα αυτά υποδεικνύουν ότι πρέπει να ακολουθήσετε τους κανονισμούς για τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και τα απόβλητα μπαταριών και
συσσωρευτών όταν απορρίπτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές της και τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εξαρτήματά της. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να απορρίπτεται
χωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε τη μονάδα, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές
της ή τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά της μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα, καθώς αυτό
θα ήταν επιβλαβές για το περιβάλλον. Για να απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό, πρέπει να τον επιστρέψετε στο
σημείο πώλησης ή να τον παραδώσετε σε ένα τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.
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