
Fresh Air Buddy 
Din personlige frisk luft kilde. 
 
Hvordan den virker: 
Fresh Air Buddy TM renser luften ved å generere en ionestrøm som nedfeller luftbårne partikler rundt deg. Disse partiklene vil legge seg på gulvet eller 
bakken rundt deg, så du slipper å puste dem inn. Dette velkjente fenomenet av partiklers fysikk resulterer i at forurensninger i luften i høy grad blir redusert i 
pustesonen.  
 
Fresh Air Buddy TM ioneteknologi, trenger ingen vifte, ingen filter og ingen vedlikehold. Enheten er liten nok til å bli tatt med over alt. 
 
Bruk: NB! LOKKET FORAN BATTERIET SKAL SKYVES FORSIKTIG OPP OG  NED I GLIDESPOR! (IKKE BRYTES!) 

1. Slå på ved å trykke on knappen som er på siden av enheten. 
2. Plasser snoren rundt halsen, klikk på låseenheten, eller plasser den i skjortelommen ved å klippe den på. 
3. Du vil se et rødlig ione lys som indikasjon på at den er aktivert. En renset kald bris vil bli ført opp til din pustesone. 
4. Hvis ikke lyset er på, eller det ikke kommer luft ut, er tiden inne for å skifte batteri. 
5. Enheten er ingen vifte eller mekanisk blåsemaskin – luftstrømmen er minimal slik at sensitive slimhinner ikke blir berørt eller tørker ut. 
6. Hvis den er på i et forurenset område og du hører en hissende lyd, blås forsiktig på toppen av grillen for å få vekk støv som har bygget seg opp. 
 

Vedlikehold: 
1. Du må ikke la enheten bli utsatt for fuktighet av noe slag. 
2. Du må ikke prøve å reparere eller åpne enheten. 
3. Din Fresh Air Buddy har en begrenset utendørs effekt. 

  
Påstander: 
Denne ione enheten er ikke et medisinsk produkt. Ikke reduser eller utelat medisin som er foreskrevet av lege. Enheten forhindrer ikke, behandler, demper 
eller kurerer sykdommer, men den reduserer inhalering av luftbårne virus og bakterier på samme måte som en maske. 
Verken din Fresh Air Buddy, kirurgisk maske eller respirator maske kan gi deg 100 % beskyttelse mot virus og bakteriell infeksjon. Her vil vi også nevne 
SARS. 
 
Spesifikasjoner: 
Størrelse:  6x4 cm      Importør    
Vekt:  60 gram      Bendix AS 
Batteri holdbarhet: ca. 11 timer     Snekkerveien 22 
Batteri:   LFP123A (inkludert)    4321 Sandnes 
Tilbehør:  Snor      Tlf. 51625055 
Ion tetthet: 1.5 millions ions/cc    
Oson:  0.028 ppm., UL,FUJI,USC    www.vollara.no 
 
 
Fresh Air Buddy 
Din personlige frisk luft kilde. 
 
Hvordan den virker: 
Fresh Air Buddy TM renser luften ved å generere en ionestrøm som nedfeller luftbårne partikler rundt deg. Disse partiklene vil legge seg på gulvet eller 
bakken rundt deg, så du slipper å puste dem inn. Dette velkjente fenomenet av partiklers fysikk resulterer i at forurensninger i luften i høy grad blir redusert i 
pustesonen. 
 
Fresh Air Buddy TM ioneteknologi, trenger ingen vifte, ingen filter og ingen vedlikehold. Enheten er liten nok til å bli tatt med over alt. 
 
Bruk: NB! LOKKET FORAN BATTERIET SKAL SKYVES FORSIKTIG OPP OG  NED I GLIDESPOR! (IKKE BRYTES!) 

1. Slå på ved å trykke on knappen som er på siden av enheten. 
2. Plasser snoren rundt halsen, klikk på låseenheten, eller plasser den i skjortelommen ved å klippe den på. 
3. Du vil se et rødlig ione lys som indikasjon på at den er aktivert. En renset kald bris vil bli ført opp til din pustesone. 
4. Hvis ikke lyset er på, eller det ikke kommer luft ut, er tiden inne for å skifte batteri. 
5. Enheten er ingen vifte eller mekanisk blåsemaskin – luftstrømmen er minimal slik at sensitive slimhinner ikke blir berørt eller tørker ut. 
6. Hvis den er på i et forurenset område og du hører en hissende lyd, blås forsiktig på toppen av grillen for å få vekk støv som har bygget seg opp. 
 

Vedlikehold: 
1. Du må ikke la enheten bli utsatt for fuktighet av noe slag. 
2. Du må ikke prøve å reparere eller åpne enheten. 
3. Din Fresh Air Buddy har en begrenset utendørs effekt. 

  
Påstander: 
Denne ione enheten er ikke et medisinsk produkt. Ikke reduser eller utelat medisin som er foreskrevet av lege. Enheten forhindrer ikke, behandler, demper 
eller kurerer sykdommer, men den reduserer inhalering av luftbårne virus og bakterier på samme måte som en maske. 
Verken din Fresh Air Buddy, kirurgisk maske eller respirator maske kan gi deg 100 % beskyttelse mot virus og bakteriell infeksjon. Her vil vi også nevne 
SARS. 
 
Spesifikasjoner: 
Størrelse:  6x4 cm      Importør    
Vekt:  60 gram      Bendix AS 
Batteri holdbarhet: ca. 11 timer     Snekkerveien 22 
Batteri:   LFP123A (inkludert)    4321 Sandnes 
Tilbehør:  Snor      Tlf. 51625055 
Ion tetthet: 1.5 millions ions/cc    
Oson:  0.028 ppm., UL,FUJI,USC    www.vollara.no 


