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Děkujeme vám za zakoupení.
Před použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Po 
přečtení tohoto návodu, si ho odložte na vhodném místě pro jeho použití v budoucnu.
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OBSAH BALENÍ

Zařízení 1 ks.

Dálkový ovladač 1 ks.

Filtry 3 ks.

Návod k obsluze 1 ks

VYBAVENÍ ČISTIČKY

Hliníkový předfiltr
Hliníkový předfiltr odstraňuje velké částice prachu, pyl a jiné znečišťující látky. Filtr lze 
umýt a opakovaně použít.

Filtr studeného katalyzátoru
Studený katalyzátor použije efekt katalyzátoru v normálním životním prostředí bez 
jakékoliv vnější pomoci jako je UV světlo, sluneční světlo, vysoká teplota nebo tlak. 
Studený katalyzátor lze použít k odstranění formaldehydu, čpavku, benzenu, TVOC, 
sirovodíku a jiných škodlivých plynů uvolněných z překližky, nábytku, tapet, koberců, 
záclon a ložního prádla.

Filtr na odstranění formaldehydu
Jde o vyjímatelný filtr, určený pro rychlé adsorbování a rozklad formaldehydu. Je 
vyroben z nejkvalitnějšího materiálu pro zvýšenou odolnost. Tento vyjímatelný filtr je 
ideální volbou pro použití v domácnosti a v kanceláři.
Je vyplněn plástem s jedinečným katalyzátorem na odstraňování formaldehydu. Filtr je 
testován Šanghajskou akademií veřejného měření (AMM) a dokáže rychle adsorbovat a 
rozkládat formaldehyd.
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Antibakteriální filtr
Filtr s 5 mikrony a antimikrobiálními látkami dokáže účinně zabíjet bakterie v ovzduší.

Vysoce účinný HEPA filtr
Přesnost HEPA filtru je 0,01 mikronu a je schopen odstraňovat částice, které jsou 
větší než 0,01 mikronu s rychlostí filtrace 99 % nebo více. Prach, bakterie, plísně, viry, 
alergeny a jiné drobné částice nejsou schopny se dostat přes HEPA filtr.

UV sterilizační světlo
Široká škála bakterií je odstraněna 365 nm UV světlem. UV germicidní světlo se používá 
k čištění vzduchu a je schopné eliminovat zápachy způsobené kouřem a plísněmi.

Uvolňování aniontů
Ionizátor uvolňuje velké množství aniontů a vytváří kyslík se záporným nábojem, čímž 
se shromažďují kladně nabité částice, jako je létající prach, bakterie, viry a kouř. Částice 
se tak stávají hustší a klesají k zemi. Menší velikosti částic, vyšší rychlost zachycování.
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POPIS SPOTŘEBIČE

Ovládací panel

Přední panel

Přívod vzduchu

Přední strana Pohled z boku Pohled zezadu

Přední panel

Ovládací panel

Přívod 
vzduchu

Rukojeť Přívod vzduchu

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Displej

Přední strana

Hlavní deska plošných spojů

Dotykový panel PCB

Přepínač složení předního panelu

Spínač proti vypadnutí 
Živý vodič

Nulák

UV světlo

Ionizátor

Motor

Snímač
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INSTALACE FILTRU

1. Vyjměte filtr ze spotřebiče. 2. Nainstalujte filtr a přední panel.

složené filtry).
 Poznámka: Ujistěte se, zda je strana ze 

štítkem otočená k vám.

na odstraňování formaldehydu).
 Poznámka: Ujistěte se, zda je strana ze 

štítkem otočená k vám.

 Poznámka: Ujistěte se, zda je strana ze 
štítkem otočená k vám.
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PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ
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Ovládací panel Displej Ovládací panel

1. Zapnutí napájení

����

Dotkněte se tlačítka napájení v pohotovostním režimu. Spotřebič se zapne do 
naposledy používaného režimu. (Neplatí pro režim časovače a režim spánku.)
Po stisknutí tlačítka napájení, když je spotřebič ve funkčním režimu, se spotřebič 
přepne do pohotovostního režimu.
Současně zaznamená aktuální provozní režim.
Poznámka: Spotřebič zahrnuje přepínač panelu a přepínač proti pádu. Spotřebič se 
nezapne, při sundání panelu a když spotřebič spadne.

2. Volba provozního režimu

��	
��
��

Když stisknete dětskou pojistku, všechna tlačítka budou deaktivována. Rozsvítí se ikona 
a daná funkce bude aktivována.
Stisknutím tlačítka na 3 sekundy tento režim zrušíte.

	�	���

Po stisknutí tohoto tlačítka se ionizátor zapne/vypne. Ikona se podle toho rozsvítí a 
zhasne.
Pokud stisknete toto tlačítko v pohotovostním režimu, motor se zapne a zůstane 
pracovat v režimu nízké rychlosti.

�	���

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte pracovní čas. Po každém stisknutí se čas zvýší o 
30 minut. Cyklus se vrátí po 12 hodinách. Tento režim ukončíte přidržením tlačítka 
stisknutého na 3 sekundy. Pokud stisknete toto tlačítko, ale spotřebič není v režimu 
čištění, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu a ukončí režim časovače.
(Na displeji se zobrazí 00:30 1:00 1:30 2:00 2:30..... .)
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Když stisknete toto tlačítko při zapnutém spotřebiči, zapne/vypne se UV sterilizace. 
Současně se rozsvítí nebo zhasne ikona. Pokud stisknete toto tlačítko v pohotovostním 
režimu, motor se zapne a zůstane v režimu nízké rychlosti.

����

Stiskněte tlačítko AUTO na ovládacím panelu a spotřebič se přepne do automatického 
režimu a na panelu se rozsvítí indikátor „Auto“. V tomto režimu se podle stupně 
znečištění vzduchu automaticky spustí fungování spotřebiče a automaticky se 
nastaví objem vzduchu. PM2.5<60 (nízká rychlost), 60≤PM2.5<150 (střední rychlost), 
PM2.5≥150 (vysoká rychlost).

�
���

Po spuštění režimu spánku se vypne displej a světlo. Motor bude pracovat pouze při 
nízké rychlosti. V tomto režimu je k dispozici časovač. Po uplynutí nastaveného času 
se spotřebič přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka režim 
spánku ukončíte.

�����

Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit otáčky motoru na nízkou rychlost (500 ot./
min.), střední rychlost (700 ot./min.), vysokou rychlost (900 ot./min.) a nechat spotřebič 
ukončit automatický režim. Rychlost otáček motoru nebude ovládána snímačem, 
pokud je upravena bez povolení.

���������� �!"#$%&'��%���"(��)��(%���#�

Stiskněte tlačítko dětské pojistky na 5 vteřin, když je spotřebič v normálním provozním 
režimu (režim dětské pojistky se nespustí) a zobrazí se nahromaděný pracovní čas filtru. 
Po uplynutí 3 sekund zmizí.

3. Vypnutí napájení

����

Když je spotřebič spuštěn, po stisknutí tohoto tlačítka se přepne do pohotovostního 
režimu.
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POPIS FUNKCÍ

1. Dálkový ovladač
Spotřebič je vybaven dálkovým ovladačem, který používá knoflíkovou baterii. (Pokud nebudete 
dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterii.)
Poznámka: Tlačítka na dálkovém ovladači odpovídají tlačítkům na ovládacím panelu, jejich funkce a 
způsob obsluhy jsou přesně stejné, pokud není uvedeno jinak.

2. Používání spotřebiče

napájení a smart tlačítko a spotřebič může fungovat se snímačem inteligentní indukce. Provoz 
motoru bude sledovat upravené hodnoty snímače. Tento provoz může používat převážnou většinu 
aplikací.

napájení, zvolte tlačítko podle rychlosti motoru na volbu zapnutí nebo vypnutí záporných iontů a UV 
germicidní lampy. Dokončete čisticí funkci vhodnou pro použití manuálního intervenčního nuceného 
čištění.

 V tomto režimu nelze automaticky přepínat spotřebič.

při automatickém čištění na zajištění toho, aby neměl žádný hluk vliv na váš odpočinek.

nastavení provozního času spotřebiče, které spustí odpočítávání a zastaví automaticky provoz po 
uplynutí času. (Pokud potřebujete zrušit načasování, podržte stisknuté tlačítko na 3 sekundy, čímž 
zrušíte tuto funkci.)

panel a tlačítka na dálkovém ovladači. (Dětskou pojistku zrušíte stisknutím tohoto tlačítka na 3 
sekundy, nebo stisknutím tlačítka odemknutí na dálkovém ovladači)

3. Nastavení času

Stisknutím tlačítka rychlosti přidáte 1 číslo a stisknutím tlačítka spánku odečtete 1 číslo. Nastavte 
„Hodinu“ a potom opět stiskněte smart tlačítko, přičemž začne blikat číslice „Minut“. Stisknutím 
tlačítka rychlosti přidáte 1 číslo a stisknutím tlačítka spánku odečtete 1 číslo. (Stiskněte smart tlačítko 
dozadu a dopředu pro nastavení hodin a rychlosti proudění vzduchu. Stiskněte tlačítko rychlosti 
proudění vzduchu a tlačítko spánku na přidání nebo odčítání nastavení.).

Poznámka:

na čištění vzduchu.

síti. Tato baterie je určena pro pohotovostní režim posledních 10 dní, přičemž po uplynutí více než 
10 dní dojde k jejímu vybití a funkce hodin se tak automaticky vynuluje. Bude třeba nastavit hodiny 
znovu. (Viz část postupem nastavení hodin).
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UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

1. Neumísťujte spotřebič na následující místa.

klimatizace a na vyhřívané místo. (Mohlo by dojít k deformaci, poškození, 
změně zabarvení a poruše spotřebiče.)

a šumu, nefunkčnosti dálkového ovladače, rušení televizního a rozhlasového 
vysílání. Zajistěte prosím vzdálenost více než 1 metr.).

2. V případě pylu a jiného interiérového prachu, by měl být tento spotřebič umístěn na podlaze.

rovnou podlahu v místnosti.

3. Za účelem zabezpečení účinné cirkulace vzduchu v místnosti.

cm od horního povrchu.

4. Neumísťujte nic na spotřebič.
 (V opačném případě může dojít k nesprávnému fungování)

5. Neblokujte vstup a výstup vzduchu.

*�

≥ 30 cm

≥ 30 cm

výstup vzduchu

vstup vzduchu
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Nezvedejte ani nepohybujte se spotřebičem během provozu.
 Nikdy netahejte za kabel při přesouvání nebo uskladnění spotřebiče, protože by mohlo dojít ke zkratu 

nebo poškození napájecího kabelu, vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

2. Nepoškozujte napájecí kabel nebo jeho zástrčku, neřežte, nadměrně nekruťte a 
netahejte za napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozený, bude ho muset 
vyměnit výrobce, oddělení údržby nebo odborný personál, aby se předešlo 
nebezpečí.

3. Nepoužívejte spotřebič mimo jmenovitého výkonu, s univerzální zásuvkou nebo 
připojenými zařízeními. Mohlo by tak dojít k přehřátí napájecího kabelu a vzniku 
požáru.

4. Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama, v opačném případě 
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

5. Nevkládejte prsty nebo kovové předměty do mezery výstupu vzduchu, v 
opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poranění.

6. Zabraňte vniknutí vody, hořlavých čisticích prostředků nebo jiných tekutin do 
spotřebiče, v opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem 
nebo vzniku požáru.

++,�
-�
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7. Tento spotřebič nesmí být používán jako běžný ventilátor, čistič prachu nebo 
kuchyňský odsavač par.

8. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti plynových spotřebičů, topných zařízení 
nebo v blízkostí kamen.

9. Nepoužívejte tento spotřebič v prostředí s vysokou vlhkostí nebo vysokou 
teplotou (např. v koupelně, na toaletě nebo v kuchyni).

10. Zabraňte přístupu dětí k dálkovému ovladači.

11. Neumísťujte spotřebič na následující místa:

úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru)

koupelna.

12. Nepoužívejte čističku vzduchu v prostředí užívání insekticidů

poškodit zdraví



13

POVINNÉ POLOŽKY

1. Když se vyskytnou následující úkazy, ihned vypněte napájení spotřebiče. (Mohlo by dojít k úrazu 
elektrickým proudem, jiskření nebo vzniku kouře).

2. Pravidelně čistěte zástrčku napájecího kabelu.

3. Před provedením údržby nezapomeňte odpojit napájení.

4. Připojte zástrčku do elektrické zásuvky bezpečným způsobem.

5. Při odpojování zástrčky ze zásuvky vždy uchopte izolované části zástrčky.

by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu, úrazu elektrickým proudem, 
zkratu a vzniku požáru.

6. Pokud se vyskytne některý z následujících jevů, ihned vypněte spotřebič a kontaktujte oddělení údržby.

7. Neodborné osoby nesmí instalovat nebo odinstalovat spotřebič.

++,�.
-�
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Předfiltr (Každých 15 dní)

vodě a důkladně vysušte.

2. Filtr se studeným katalyzátorem/Vysoce účinný filtr na odstranění formaldehydu 
(Každé 2 měsíce)

záření.

3. Antibakteriální/HEPA filtr (Každé 2 měsíce)

záření.

4. Generátor záporných iontů

záporné ionty

Olej
použijte kartáček jako čisticí 
nástroj a pravidelně vyčistěte prach 
nahromaděný kolem generátoru 
záporných iontů.
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5. Snímač častíc (Každé 2 měsíce)

obr. 1 obr. 2

vatová tyčinka

sundejte vnější kryt snímače částic (obr. 1), pomocí suché vatové tyčinky vyčistěte čočku (obr. 2).

Tipy

se zkrátí životnost filtru. Vyměňte filtr včas.
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VÝMĚNA FILTRŮ

Zajišťovací spoje 

A                                            B                                                       C                                                      D

A. Stisknutím střední části předního panelu, uvolněte horní tlačítko z jeho pozice.
B. Vytáhněte přední panel.
C. Vyndejte filtry jeden za druhým.
D. Nasaďte nové filtry jeden za druhým ve správném pořadí.

1. Předfiltr.
2. Vysoce účinný filtr na odstraňování 

formaldehydu/Filtr se studeným 
katalyzátorem.

3. Antibakteriální/HEPA filtr.

Vynulování připomínky na výměnu filtru
Spotřebič má funkci připomínky na výměnu filtru. Je nastavena na 1500 hodin. Filtr č. 2 a filtr č. 3 vyměňte 
tehdy, když se rozsvítí ikona „výměny“. Také podržte tlačítko dětské pojistky v trvání 5 sekund, čímž vynulujete 
tuto funkci.
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ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Tato část popisuje obvyklé problémy a způsob ovládání a ochrany.

Problém Řešení

Spotřebič nelze zapnout, nebo 
tlačítka nereagují.

1. Je připojen napájecí kabel?
- Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

2. Je nasazen přední kryt spotřebiče?
- Nasaďte přední kryt.

3. Není spotřebič v režimu dětské pojistky?
- Pokud se na displeji zobrazí „child-lock (dětská pojistka)“, 

stiskněte tlačítko „child-lock/reset“ v trvání 5 sekund, dokud 
toto hlášení z displeje nezmizí.

4. Je spotřebič umístěn na rovném povrchu?
- Umístěte ho na rovný povrch.

Vzduch je znečištěný, ale indikátor 
stále svítí zelenou barvou, dokonce 
i v nepřetržitém provozu je 
indikátor vždy zobrazen červenou 
barvou.

1. Není spotřebič umístěn na místě, kde není snadné absorbovat 
znečištěný vzduch?
- Změňte místo umístění.

2. Není znečištěn snímač částic?
- Vyčistěte tento snímač.

Nezvyklý zvuk v průběhu provozu. Není generátor záporných iontů příliš zaprášený?
- Vyčistěte generátor záporných iontů.

Z výstupu vzduchu vychází 
nepříjemný zápach.

1. Není filtr znečištěn?
- Vyčistěte filtr.

2. Nebyl filtr vyměněn delší dobu?
- Vyměňte filtr za nový.

Spotřebič se v noci nepřepnul 
automaticky do režimu spánku.

Není čistička v manuálním režimu?
- Stiskněte tlačítko „Auto“ na ovládacím panelu a ujistěte se, zda se 

spotřebič přepnul do automatického režimu.

Pracovní doba čističky je dlouhá, 
ale kvalita vzduchu z čističky se 
zjevně nezlepšila.

1. Vyjmuli jste filtr z obalu?
- Při prvním použití vyjměte filtr z obalu.

2. Bylo dodrženo správné pořadí instalace filtru?
- Postupujte podle pořadí instalace.

Na displeji se zobrazuje „F1“ nebo 
„F2“.

Ihned vypněte napájení spotřebiče a vyhledejte oddělení údržby.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název produktu Čistička vzduchu

Celkové jmenovité 
napájení

AC 110 V~120 V nebo AC 220 V~240 V, 50/60 Hz
Viz typový štítek na zadní straně spotřebiče.

Výkon 80 W

Hlučnost (Nízká) ≤29,4 dB

Ionizátor 20 milionů/cm3

CADR(PM2.5) 320 m3/h

CCM(PM2.5) P4

CADR (Formaldehyd) 80 m3/h

CCM (Formaldehyd) F4

Oblast použití 22~38 m2

Čas výměny filtru Filtr č. 1 - 2 roky, č. 2 a č. 3 - 6 měsíců

Čistá hmotnost 8,5 kg

Hrubá hmotnost 11,0 kg

Rozměry spotřebiče 370 x 195 x 665 mm

Rozměry balení 420 x 253 x 720 mm

Čištění

Předfiltr, studený katalyzátor, Filtr odstranění 
formaldehydu (Voštinový filtr s aktivním uhlím volitelné 

příslušenství),
Antibakteriální filtr, UV sterilizace, HEPA filtr, Uvolňování 

aniontů.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení 
originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem 
prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. 
Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z 
důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí 
spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič 
kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 
občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje
- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, žehliček, 

zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní 

náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v 
obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info

�

�

Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.
Odesílatel:  ............................................................................................................................................................................................

Příjmení/jméno:  .................................................................................................................................................................................

Stát/PSČ/obec/ulice:  .........................................................................................................................................................................

Telefonní číslo:  ....................................................................................................................................................................................

Číslo/označení (zbožní) položky:  .................................................................................................................................................

Datum/místo prodeje:  ......................................................................................................................................................................

Popis závady:  ......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Dátum/podpis:  ...................................................................................................................................................................................

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických 

zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz
Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819
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Ďakujeme vám za zakúpenie.
Pred použitím spotrebiča si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Po prečítaní si tohto návodu, ho odložte na vhodnom mieste pre jeho použitie v 
budúcnosti.
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OBSAH BALENIA

Zariadenie 1 ks.

Diaľkový ovládač 1 ks.

Filtre 3 ks.

Návod na obsluhu 1 KS

VYBAVENIE ČISTIČKY

Hliníkový predfilter
Hliníkový predfilter odstraňuje veľké častice prachu, peľ a iné znečisťujúce látky. Filter je 
možné umyť a opakovane použiť.

Filter studeného katalyzátora
Studený katalyzátor použije efekt katalyzátora v normálnom životnom prostredí bez 
akejkoľvek vonkajšej pomoci ako je UV svetlo, slnečné svetlo, vysoká teplota alebo tlak.
Studený katalyzátor je možné použiť na odstránenie formaldehydu, čpavku, benzénu, 
TVOC, sírovodíka a iných škodlivých plynov uvoľnených z preglejky, nábytku, tapiet, 
kobercov, záclon a posteľnej bielizne.

Filter na odstránenie formaldehydu
Ide o vyberací filter, určený na rýchle adsorbovanie a rozklad formaldehydu. je 
vyrobený z najkvalitnejšieho materiálu pre zvýšenú odolnosť. Tento vyberací filter je 
ideálnou voľbou pre použitie v domácnosti a v kancelárii.
Je vyplnený plástom s jedinečným katalyzátorom na odstraňovanie formaldehydu.
Filter je testovaný Šanghajskou akadémiou verejného merania (APM) a dokáže rýchlo 
adsorbovať a rozkladať formaldehyd. 



4

Antibakteriálny filter
Filter s 5 mikrónmi a antimikrobiálnymi látkami dokáže účinne zabíjať baktérie v 
ovzduší.

Vysoko účinný HEPA filter
Presnosť HEPA filtra je 0,01 mikrónu a je schopný odstraňovať častice, ktoré sú väčšie 
ako 0,01 mikrónu s rýchlosťou filtrácie 99 % alebo viac. Prach, baktérie, plesne, vírusy, 
alergény a iné drobné častice nie sú schopné  sa dostať cez HEPA filter.

UV sterilizačné svetlo
Široká škála baktérií je odstránený 365 nm UV svetlom. UV germicídne svetlo sa používa 
na čistenie vzduchu a je schopné eliminovať zápachy spôsobené dymom a plesňami.

Uvoľňovanie aniónov
Ionizátor uvoľňuje veľké množstvo aniónov a vytvára kyslík so záporným nábojom, 
čím sa zhromažďujú kladne nabité častice ako je lietajúci prach, baktérie, vírusy a dym. 
Častice sa tak stávajú hustejšími a klesajú k zemi. Menšie veľkosti častíc, vyššia rýchlosť 
zachytávania.
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POPIS SPOTREBIČA

Ovládací panel

Predný panel

Prívod vzduchu

Predná strana Pohľad zboku Pohľad zozadu

Predný panel

Ovládací panel

Prívod 
vzduchu

Rukoväť Prívod vzduchu

SCHÉMA ZAPOJENIA

Displej

Predná strana

Hlavná doska plošných spojov

Dotykový panel PCB

Prepínač zloženia predného panela

Spínač proti vypadnutiu
Živý vodič

Nulák

UV svetlo

Ionizátor

Motor

Snímač
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INŠTALÁCIA FILTRA

1.  Vyberte filter zo spotrebiča. 2. Nainštalujte filter a predný panel.

zložené filtre).
 Poznámka: Uistite sa, či je strana zo štítkom 

otočená k vám.

na odstraňovanie formaldehydu).
 Poznámka: Uistite sa, či je strana zo štítkom 

otočená k vám.

 Poznámka: Uistite sa, či je strana zo štítkom 
otočená k vám.
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PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV 
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Ovládací panel Displej Ovládací panel

1. Zapnutie napájania

����

Dotknite sa tlačidla napájania v pohotovostnom režime. Spotrebič sa zapne do 
naposledy používaného režimu. (Neplatí pre režim časovača a režim spánku.)
Po stlačení tlačidla napájania, keď je spotrebič vo funkčnom režime, sa spotrebič 
prepne do pohotovostného režimu.
Súčasne zaznamená aktuálny prevádzkový režim.
Poznámka: Spotrebič zahŕňa prepínač panelu a prepínač proti pádu. Spotrebič sa 
nezapne, pri zložení panelu a keď spotrebič spadne.

2. Voľba prevádzkového režimu

��	
��
��

Keď stlačíte detskú poistku, všetky tlačidlá budú deaktivované. Rozsvieti sa ikona a 
daná funkcia bude aktivovaná.
Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy tento režim zrušíte.

	�	���

Po stlačení tohto tlačidla sa ionizátor zapne/vypne. Ikona sa podľa toho rozsvieti a 
zhasne.
Ak stlačíte toto tlačidlo v pohotovostnom režime, motor sa zapne a zostane pracovať v 
režime nízkej rýchlosti.

�	���

Stlačením tohto tlačidla nastavíte pracovný čas. Po každom stlačení sa čas zvýši o 
30 minút. Cyklus sa vráti po 12 hodinách. Tento režim ukončíte podržaním tlačidla 
stlačeného na 3 sekundy. Ak stlačíte toto tlačidlo, no spotrebič nie je v režime čistenia, 
spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu a ukončí režim časovača.
(Na displeji sa zobrazí 00:30 1:00 1:30 2:00 2:30..... .)
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Keď stlačíte toto tlačidlo pri zapnutom spotrebiči, zapne/vypne sa UV sterilizácia. 
Súčasne sa rozsvieti alebo zhasne ikona. Ak stlačíte toto tlačidlo v pohotovostnom 
režime, motor sa zapne a zostane v režime nízkej rýchlosti.

����

Stlačte tlačidlo AUTO na ovládacom paneli a spotrebič sa prepne do automatického 
režimu a na paneli sa rozsvieti indikátor „Auto“. V tomto režime sa podľa stupňa 
znečistenia vzduchu automaticky spustí fungovanie spotrebiča a automaticky sa 
nastaví objem vzduchu. PM2.5<60 (nízka rýchlosť), 60≤PM2.5<150 (stredná rýchlosť), 
PM2.5≥150 (vysoká rýchlosť).

�
���

Po spustení režimu spánku sa vypne displej a svetlo. Motor bude pracovať len pri 
nízkej rýchlosti. V tomto režime je k dispozícii časovač. Po uplynutí nastaveného času 
sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla režim 
spánku ukončíte.

�����

Stláčaním tohto tlačidla môžete nastaviť otáčky motora na nízku rýchlosť (500 ot./
min.), strednú rýchlosť (700 ot./min.), vysokú rýchlosť (900 ot./min.) a nechať spotrebič 
ukončiť automatický režim. Rýchlosť otáčok mora nebude ovládaná snímačom, ak je 
upravená bez povolenia.

���������� �!"#$%&'��%���"(��)��(%���#�

Stlačte tlačidlo detskej poistky na 5 sekúnd, keď je spotrebič v normálnom 
prevádzkovom režme (režim detskej poistky sa nespustí) a zobrazí sa nahromadený 
pracovný čas filtra. Po uplynutí 3 sekúnd zmizne.

3. Vypnutie napájania

����

Keď je spotrebič spustený, po stlačení tohto tlačidla sa prepne do pohotovostného 
režimu.



9

POPIS FUNKCIÍ

1. Diaľkový ovládač
Spotrebič je vybavený diaľkovým ovládačom, ktorý používa gombíkovú batériu. (Ak nebudete 
diaľkový ovládač používať dlhší čas, vyberte z neho batériu)
Poznámka: Tlačidlá na diaľkovom ovládači zodpovedajú tlačidlám na ovládacom paneli, ich funkcie 
a spôsob obsluhy sú presne rovnaké, pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Používanie spotrebiča

napájania a smart tlačidlo a spotrebič môže fungovať so snímačom inteligentnej indukcie. Prevádzka 
motora bude sledovať upravené hodnoty snímača. Táto prevádzka môže používať prevažnú väčšinu 
aplikácií.

zvoľte tlačidlo podľa rýchlosti motora na voľbu zapnutia alebo vypnutia záporných iónov a UV 
germicídnej lampy. Dokončite čistiacu funkciu vhodnú pre použitie manuálneho intervenčného 
núteného čistenia.

 V tomto režime nie je možné automaticky prepínať spotrebič.

spánku pri automatickom čistení na zaistenie toho, aby nemal žiaden hluk vplyv na váš odpočinok.

na nastavenie prevádzkového času spotrebiča, ktoré spustí odpočítavanie a zastaví automaticky 
prevádzku po uplynutí času. (Ak potrebujete zrušiť načasovanie, podržte stlačené tlačidlo na 3 
sekundy, čím zrušíte túto funkciu.)

panel a tlačidlá na diaľkovom ovládači. (Detskú poistku zrušíte stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy, 
alebo stlačením tlačidla odomknutia na diaľkovom ovládači.)

3. Nastavenie času

hodín. Stlačením tlačidla rýchlosti pridáte 1 číslo a stlačením tlačidla spánku odčítate 1 číslo. Nastavte 
„Hodinu“ a potom opäť stlačte smart tlačidlo, pričom začne blikať číslica „Minút“. Stlačením tlačidla 
rýchlosti pridáte 1 číslo a stlačením tlačidla spánku odčítate 1 číslo. (Stlačte smart tlačidlo dozadu 
a dopredu pre nastavenie hodín a rýchlosti prúdenia vzduchu. Stlačte tlačidlo rýchlosti prúdenia 
vzduchu a tlačidlo spánku na pridanie alebo odčítanie nastavenia.)

Poznámka:

vplyv na čistenie vzduchu.

elektrickej sieti. Táto batéria je určená pre pohotovostný režim posledných 10. dní, pričom po uplynutí 
viac ako 10 dní dôjde k jej vybitiu a funkcia hodín sa tak automaticky vynuluje. Bude potrebné 
nastaviť hodiny znova. (Pozrite si čas s postupom nastavenia hodín.)
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UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE

1. Neumiestňujte spotrebič na nasledujúce miesta.

klimatizácie a na vyhrievané miesto. (Mohlo by dôjsť k deformácii, poškodeniu, 
zmene zafarbenia a poruche spotrebiča.)

obrazu a šumu, nefunkčnosti diaľkového ovládača, rušeniu televízneho a 
rozhlasového vysielania. Zaistite prosím vzdialenosť viac ako 1 meter.)

2. V prípade peľu a iného interiérového prachu, by mal byť tento spotrebič umiestnený na podlahe.

rovnú podlahu v miestnosti.

3. Za účelom zabezpečenia účinnej cirkulácii vzduchu v miestnosti.

cm od horného povrchu.

4. Neumiestňujte nič na spotrebič.
 (V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnemu fungovaniu)

predmety.

5. Neblokujte vstup a výstup vzduchu.

*�

≥ 30 cm

≥ 30 cm

výstup vzduchu

vstup vzduchu



11

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Nedvíhajte ani nepohybujte so spotrebičom v priebehu prevádzky.
 Nikdy neťahajte za kábel pri presúvaní alebo uskladnení spotrebiča, pretože by mohlo dôjsť k skratu alebo 

poškodeniu napájacieho kábla, vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

2. Nepoškodzujte napájací kábel alebo jeho zástrčku, nerežte, nadmerne 
neskrúcajte a neťahajte za napájací kábel. Ak je napájací kábel poškodený, bude 
ho musieť vymeniť výrobca, oddelenie údržby alebo odborný personál, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

3. Nepoužívajte spotrebič mimo menovitého výkonu, s univerzálnou zásuvkou 
alebo pripojenými zariadeniami. Mohlo by tak dôjsť k prehriatiu napájacieho 
kábla a vzniku požiaru.

4. Nedotýkajte sa zástrčky napájacieho kábla mokrými rukami, v opačnom prípade 
by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

5. Nevkladajte prsty alebo kovové predmety do medzery výstupu vzduchu, v 
opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.

6. Zabráňte vniknutiu vody, horľavých čistiacich prostriedkov alebo iných tekutín 
do spotrebiča, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom 
alebo alebo vzniku požiaru.

++,�
-�
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7. Tento spotrebič nesmie byť používaný ako bežný ventilátor, čistič prachu alebo 
kuchynský odsávač pár.

8. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti plynových spotrebičov, výhrevných 
zariadení alebo v blízkostí pecí.

9. Nepoužívajte tento spotrebič v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo vysokou 
teplotou (napr. v kúpeľni, na toalete alebo v kuchyni).

10. Zabráňte prístupu detí k diaľkovému ovládaču.

11. Neumiestňujte spotrebič na nasledujúce miesta:

vytečeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.)

kúpeľňa.

12. Nepoužívajte čističku vzduchu v prostredí používania insekticídov.

poškodiť zdravie.
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POVINNÉ POLOŽKY

1. Keď sa vyskytnú nasledujúce úkazy, ihneď vypnite napájanie spotrebiča. (Mohlo by dôjsť k úrazu 
elektrickým prúdom, iskreniu alebo vzniku dymu).

2. Pravidelne čistite zástrčku napájacieho kábla.

3. Pred vykonaním údržby nezabudnite odpojiť napájanie.

4. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky bezpečným spôsobom.

5. Pri odpájaní zástrčky od elektrickej zásuvky vždy uchopte izolované časti zástrčky.

by mohlo dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla, úrazu elektrickým prúdom, 
skratu a vzniku požiaru.

6. Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich javov, ihneď vypnite spotrebič a kontaktujte oddelenie údržby.

7. Neodborné osoby nesmú inštalovať alebo odinštalovať spotrebič.

++,�.
-�
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Predfilter (Každých 15 dní)

vode a dôkladne vysušte.

2. Filter so studeným katalyzátorom/Vysoko účinný filter na odstránenie 
formaldehydu (Každé 2 mesiace)

žiareniu.

3. Antibakteriálny/HEPA filter (Každé 2 mesiace)

žiareniu.

4. Generátor záporných iónov

záporné ióny

Olej
škrípanie, použite kefku ako čistiaci 
nástroj a pravidelne vyčistite prach 
nahromadený okolo generátora 
záporných iónov.
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5. Snímač častíc (Každé 2 mesiace)

obr. 1 obr. 2

vatová tyčinka

zložte vonkajší kryt snímača častíc (obr. 1), pomocou suchej vatovej tyčinky vyčistite šošovku (obr. 2).

Tipy

znečistením), sa skráti životnosť filtra. Vymeňte filter včas.
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VÝMENA FILTROV

Zaisťovacie spoje 

A                                            B                                                       C                                                      D

A. Stlačením strednej časti predného panela, uvoľnite horné tlačidlo z jeho pozície.
B. Vytiahnite predný panel.
C. Vyberte filtre jeden za druhým.
D. Nasaďte nové filtre jeden za druhým v správnom poradí.

1. Predfilter.
2. Vysoko účinný filter na odstraňovanie 

formaldehydu/Filter so studeným 
katalyzátorom.

3. Antibakteriálny/HEPA filter.

Vynulovanie pripomienky na výmenu filtra
Spotrebič má funkciu pripomienky na výmenu filtra. Je nastavená na 1500 hodín. Filter č. 2 a filter č. 3 
vymeňte vtedy, keď  sa rozsvieti ikona „výmeny“. Taktiež podržte stlačené tlačidlo detskej poistky v trvaní 5 
sekúnd, čím vynulujete túto funkciu.
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ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Táto časť popisuje obvyklé problémy a spôsob ovládania a ochrany.

Problém Riešenie

Spotrebič nie je možné zapnúť, 
alebo tlačidlá nereagujú.

1. je pripojený napájací kábel?
- Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

2. Je nasadený predný kryt spotrebiča?
- Nasaďte predný kryt.

3. Nie je spotrebič v režime detskej poistky?
- Ak sa na displeji zobrazí „child-lock (detská poistka)“, stlačte 

tlačidlo „child-lock/reset“ v trvaní 5 sekúnd, pokiaľ toto 
hlásenie z displeja nezmizne.

4. Je spotrebič umiestnený na rovnom povrchu?
- Umiestnite ho na rovný povrch.

Vzduch je znečistený, ale 
indikátor stále svieti zelenou 
farbou, dokonca aj v nepretržitej 
prevádzke je indikátor vždy 
zobrazený červenou farbou.

1. Nie je spotrebič umiestnený na mieste, kde nie je ľahké 
absorbovať znečistený vzduch? 
- Zmeňte miesto umiestnenia.

2. Nie je znečistený snímač častíc?
- Vyčistite tento snímač.

Nezvyklý zvuk v priebehu 
prevádzky.

Nie je generátor záporných iónov veľmi zaprášený?
- Vyčistite generátor záporných iónov.

Z výstupu vzduchu vychádza 
nepríjemný zápach.

1. Nie je filter znečistený?
- Vyčistite filter.

2. Nebol filter vymenený dlhší čas?
- Vymeňte filter za nový.

Spotrebič sa v noci neprepol 
automaticky do režimu spánku.

Nie je čistička v manuálnom režime?
- Stlačte tlačidlo „Auto“ na ovládacom paneli a uistite sa, či sa 

spotrebič prepol do automatického režimu.

Pracovný čas čističky je dlhý, ale 
kvalita vzduchu z čističky sa zjavne  
nezlepšila.

1. Vybrali ste filter z obalu?
- Pri prvom použití vyberte filter z obalu.

2. Bolo dodržané správne poradie inštalácie filtra?
- Postupujte podľa poradia inštalácie.

Na displeji sa zobrazuje „F1“ alebo 
„F2“.

Ihneď vypnite napájanie spotrebiča a vyhľadajte oddelenie údržby.



18

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov produktu Čistička vzduchu

Celkové menovité 
napájanie

AC 110V~120 V alebo AC 220 V~240 V, 50/60 Hz
Pozrite si typový štítok na zadnej strane spotrebiča

Výkon 80 W

Hlučnosť (Nízka) ≤29,4 dB

Ionizátor 20 miliónov/cm3

CADR(PM2.5) 320 m3/h

CCM(PM2.5) P4

CADR (Formaldehyd) 80 m3/h

CCM (Formaldehyd) F4

Oblasť použitia 22~38 m2

Čas výmeny filtra Filter č. 1 - 2 roky, č. 2 a č. 3 - 6 mesiacov

Čistá hmotnosť 8,5 kg

Hrubá hmotnosť 11,0 kg

Rozmery spotrebiča 370 x 195 x 665 mm

Rozmery balenia 420 x 253 x 720 mm

Čistenie

Predfilter, studený katalyzátor, Filter na odstránenie 
formaldehydu (Voštinový filter s aktívnym uhlím voliteľné 

príslušenstvo),
Antibakteriálny filter, UV sterilizácia, HEPA filter,

Uvoľňovanie aniónov.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po 
predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a 
čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo 
výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia 
alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok 
je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ 
- fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho 
zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na
- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápňovanie kávovarov, 

žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné 

náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v 
obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR
ČERTES SK, s.r.o.
Pažite č. 42
010 09 Žilina
tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173
mobil: +421 905 259213
 +421 907 241912
Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00
e-mail: certes.sk@gmail.com
 certes@eslovakia.sk

�

�

Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.
Odosielateľ:  .........................................................................................................................................................................................

Priezvisko/meno:  ...............................................................................................................................................................................

Štát/PSČ/obec/ulica:  .........................................................................................................................................................................

Telefónne číslo:  ..................................................................................................................................................................................

Číslo/označenie (tovaru) položky:  ...............................................................................................................................................

Dátum/miesto predaja:  ...................................................................................................................................................................

Popis poruchy:  ....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Dátum/podpis:  ...................................................................................................................................................................................

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia

(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené 
zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť 
priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia 
týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské 
zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. 
Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz
Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819
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Dziękujemy za Twój zakup.
Przed użyciem urządzenia z uwagą przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, zachowaj ją w odpowiednim miejscu do użycia w 
przyszłości.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ......................................................................................................................... 11

POZYCJE OBOWIĄZKOWE ................................................................................................................... 13

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ......................................................................................................... 14

WYMIANA FILTRÓW ................................................................................................................................ 16

ROZWIĄZYWANIE EWENTUALNYCH PROBLEMÓW .................................................................. 17

DANE TECHNICZNE ................................................................................................................................. 18
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie 1 szt.

Pilot 1 szt.

Filtry 3 szt.

Instrukcja obsługi 1 szt.

WYPOSAŻENIE OCZYSZCZACZA

Aluminiowy filtr wstępny
Aluminiowy filtr wstępny usuwa duże cząsteczki kurzu, pyłu i inne substancje 
zanieczyszczające. Filtr można umyć i użyć go ponownie.

Filtr zimnego katalizatora
Zimny katalizator używa efektu katalizatora w normalnym środowisku życia 
bez jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej takiej jak światło UV, światło słoneczne, 
wysoka temperatura lub ciśnienie. Zimnego katalizatora można użyć do usunięcia 
formaldehydu, amoniaku, benzenu, TVOC, siarkowodoru i innych gazów szkodliwych 
uwalnianych ze sklejki, mebli, tapet, dywanów, zasłon i pościeli.

Filtr usuwający formaldehyd
Jest to wyjmowany filtr, przeznaczony do szybkiego absorbowania i rozkładu 
formaldehydu. Jest wyprodukowany z najwyższej jakości materiału dla wyższej 
odporności. Ten wyjmowany filtr to idealny wybór do użytku domowego i biurowego.
Jest wypełniony plastikiem z wyjątkowym katalizatorem do usuwania formaldehydu. 
Filtr jest testowany w Szanghajskiej Akademii Pomiarów Publicznych (APM) i potrafi 
szybko absorbować i rozkładać formaldehyd.
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Filtr antybakteryjny
Filtr z 5 mikronami i substancjami antybakteryjnymi potrafi skutecznie zabijać bakterie 
w powietrzu.

Bardzo skuteczny filtr HEPA 
Dokładność filtru HEPA to 0,01 mikronów i jest zdolny do usuwania cząsteczek, które 
są większe niż 0,01 mikronów z prędkością filtrowania 99 % lub więcej. Kurz, bakterie, 
pleśnie, wirusy, alergeny i inne drobne cząsteczki nie są w stanie przedostać się przez 
filtr HEPA.

Światło sterylizujące UV 
Szeroka skala bakterii daje się usuwać 365 nm światłem UV. Bakteriobójcza lampa 
UV wykorzystywana jest do czyszczenia powietrza, jest ona zdolne do eliminowania 
zapachów spowodowanych dymem i pleśniami.

Uwalnianie anionów
Jonizator uwalnia dużą ilość anionów i wytwarza tlen o ładunku ujemnym, co 
powoduje że gromadzą się cząsteczki naładowane dodatnio, takie jak unoszący się w 
powietrzu kurz, bakterie, wirusy i dym. Cząsteczki w ten sposób stają się gęściejsze i 
opadają na podłogę. Mniejsze rozmiary cząsteczek, wyższa prędkość wychwytywania.
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OPIS URZĄDZENIA

Panel sterowania

Panel przedni 

Nawiew powietrza

Przednia strona Widok z boku Widok z tyłu

Panel przedni

Panel sterowania

Nawiew 
powietrza

Uchwyt
Nawiew 

powietrza

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Wyświetlacz

Przednia strona

Główna płytka drukowana

Panel dotykowy PCB

Przełącznik składania panelu przedniego

Wyłącznik zwarciowy
Przewód 
elektryczny

Przewód neutralny

Światło UV

Jonizator

Silnik

Czujnik
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INSTALACJA FILTRA

1. Wyjmij filtr z urządzenia. 2. Zainstaluj filtr i panel przedni.

kompozytowe filtry HEPA)
 Wskazówka: Upewnij się, czy strona z 

etykietą jest obrócona w kierunku do ciebie.

do usuwania formaldehydu)
 Wskazówka: Upewnij się, czy strona z 

etykietą jest obrócona w kierunku do ciebie.

 Wskazówka: Upewnij się, czy strona z 
etykietą jest obrócona w kierunku do ciebie.
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PRZEGLĄD ELEMENTÓW STEROWANIA
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Panel sterowania Wyświetlacz Panel sterowania

1. Uruchamianie zasilania

����

Dotknij przycisku zasilania w trybie czuwania. Urządzenie uruchomi się do ostatnio 
używanego trybu. (Nie obowiązuje dla trybu minutnika i trybu uśpienia.)
Po naciśnięciu przycisku zasilania, gdy urządzenie znajduje się w trybie roboczym, 
urządzenie przełączy się do trybu czuwania.
Jednocześnie rejestruje bieżący tryb pracy.
Wskazówka: Urządzenie obejmuje przełącznik panelu i przełącznik przeciw upadkom. 
Urządzenie nie uruchomi się, gdy panel jest złożony i gdy urządzenie spadnie

2. Wybór trybu pracy

��	
��
��

Gdy naciśniesz blokadę przeciw dzieciom, wszystkie przyciski będą deaktywowane. 
Zaświeci się ikona i dana funkcja będzie aktywowana.
Naciskając ten przycisk na 3 sekundy anulujesz ten tryb.

	�	���

Po naciśnięciu tego przycisku jonizator się włączy/wyłączy. Ikona odpowiednio 
zaświeci się i zgaśnie.
Gdy naciśniesz ten przycisk w trybie czuwania, silnik się uruchomi i będzie pracował w 
trybie niskiej prędkości.

�	���

Naciskając ten przycisk ustawisz czas pracy. Po każdym naciśnięciu czas zwiększy 

przytrzymując przycisk przez 3 sekundy. Gdy naciśniesz ten przycisk, a urządzenie nie 

minutnika. (Na wyświetlaczu wyświetli się 00:30 1:00 1:30 2:00 2:30......)
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Gdy naciśniesz ten przycisk przy włączonym urządzeniu, włączy/wyłączy się sterylizacja 
UV. Jednocześnie zaświeci się lub zgaśnie ikona. Gdy naciśniesz ten przycisk w trybie 
czuwania, silnik włączy się i pozostanie w trybie niskiej prędkości.

����

Naciśnij przycisk AUTO na panelu sterowania a urządzenie przełączy się do trybu 
automatycznego, a na panelu zaświeci się „Auto“. W tym trybie według stopnia 
zanieczyszczenia powietrza automatycznie uruchomi się działanie urządzenia 
i automatycznie ustawi się objętość powietrza. PM2.5<60 (niska prędkość), 
60≤PM2.5<150 (średnia prędkość), PM2.5≥150 (wysoka prędkość)

�
���

Po uruchomieniu trybu uśpienia wyłączy się wyświetlacz i światło. Silnik będzie 
pracował tylko przy niskiej prędkości. W tym trybie jest do dyspozycji minutnik. Po 
upływie ustawionego czasu urządzenie przełączy się do trybu czuwania. Naciskając 

�����

Naciskając ten przycisk możesz ustawić obroty silnika na niską prędkość (500 ot./ min.), 
średnią prędkość (700 ot./min.), wysoką prędkość (900 ot./min.) i zostawić urządzenie 

przez czujnik, jeśli jest zmieniona bez pozwolenia.

���������� �!"#$%&'��%���"(��)��(%���#�

Naciśnij przycisk zabezpieczenia przed dziećmi na 5 sekund, gdy urządzenie znajduje 
się w normalnym trybie roboczym (tryb blokady dziecięcej się nie uruchomi) a 
wyświetlany będzie skumulowany czas pracy filtra. Po upływie 3 sekund zniknie.

3. Wyłączenie zasilania

����

Gdy urządzenie jest uruchomione, po naciśnięciu tego przycisku przełączy się do trybu 
czuwania.
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OPIS FUNKCJI

1. Pilot zdalnego sterowania
Urządzenie wyposażone jest w pilot zdalnego sterowania, na baterię pastylkową. (Jeśli nie będziesz 
przez dłuższy czas używać pilota, wyjmij z niego baterię)
Wskazówka: Przyciski na pilocie odpowiadają przyciskom na panelu sterowania, ich funkcje i sposób 
obsługi są dokładnie takie same, o ile nie podano inaczej.

2. Używanie urządzenia

przycisk zasilania i przycisk smart a urządzenie może działać z czujnikiem inteligentnej indukcji. Praca 
silnika będzie śledzić zmienione wartości czujnika. Ten tryb może używać większość aplikacji.

przycisk zasilania, wybierz przycisk według prędkości silnika na wybór włączenia lub wyłączenia 

manualnego interwencyjnego wymuszonego czyszczenia.
 W tym trybie nie ma możliwości automatycznego przełączania urządzenia.

uśpienia przy automatycznym czyszczeniu, aby zapewnić, by niemal żaden dźwięk nie miał wpływu 
na twój odpoczynek.

ustawić czas pracy urządzenia, które uruchomi odliczanie i zatrzyma automatycznie pracę po upływie 
wyznaczonego czasu. (Jeśli potrzebujesz anulować odliczanie czasu, przytrzymaj wciśnięty przycisk 
przez 3 sekundy, w ten sposób anulujesz tę funkcję.)

będzie możliwe używanie panelu sterowania i przycisków na pilocie. (Zabezpieczenie przed dziećmi 
anulujesz naciskając ten przycisk przez 3 sekundy, lub naciskając przycisk odblokowania na pilocie)

3. Ustawianie czasu

mrugać wskaźnik godziny. Naciskając przycisk prędkości dodasz 1 numer a naciskając przycisk 
uśpienia odliczysz 1 numer. Ustaw „Godzinę“ a następnie znów naciśnij przycisk smart, przy czym 
zacznie mrugać numer „Minut“. Naciskając przycisk prędkości dodasz 1 numer a naciskając przycisk 
uśpienia odliczysz 1 numer. (Naciśnij przycisk smart do tyłu i do przodu, aby ustawić zegar i prędkość 
przepływu powietrza. Naciśnij przycisk prędkości przepływu powietrza i przycisk uśpienia, aby dodać 
lub odliczyć ustawienie.)

Wskazówka:

wyświetlania czasu nie ma wpływu na czyszczenie powietrza.

podłączone do sieci elektrycznej. Bateria ta jest przeznaczona do trybu czuwania ostatnich 10. dni, 
przy czym po upływie więcej niż 10 dni dojdzie do jej rozładowania a funkcja zegara automatycznie 
się wyzeruje. Będzie trzeba ustawić zegar od nowa. (Zobacz część o postępowaniu podczas 
ustawiania zegara.)
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

1. Nie umieszczaj urządzenia w następujących miejscach

lub na miejsce działania klimatyzacji i na ogrzewane miejsce. (Mogłoby dojść 
do deformacji, uszkodzenia, zmiany koloru i awarii urządzenia.)

telewizyjnego i radiowego. Zapewnij odległość ponad 1 metr.)

2. W przypadku pyłu i innego kurzu, urządzenie powinno być umieszczone na podłodze.

urządzenia na równej podłodze w pomieszczeniu.

3. W celu zabezpieczenia prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach.

m cm od powierzchni górnej.

4. Nie umieszczaj nic na urządzeniu.
 (W innym przypadku może dojść do nieprawidłowego funkcjonowania)

metalowych.

5. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza.

powietrza.

*�

≥ 30 cm

≥ 30 cm

wylot powietrza

wlot powietrza
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie podnoś ani nie poruszaj urządzeniem w trakcie pracy
 Nigdy nie ciągnij za przewód podczas przesuwania lub przechowywania urządzenia, ponieważ mogłoby 

dojść do zwarcia lub uszkodzenia przewodu zasilającego, wybuchu pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym.

2. Nie uszkadzaj przewodu zasilania ani wtyczki, nie przecinaj, nadmiernie nie 
skręcaj i nie ciągnij za przewód zasilania. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, 
musi go wymienić producent, oddział konserwacji lub wykwalifikowany personel, 

3. Nie używaj urządzenia poza mocą znamionową, z uniwersalnym gniazdkiem lub 
podłączonymi urządzeniami. Mogłoby dojść do przegrzania przewodu zasilania i 
wybuchu pożaru.

4. Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami, w innym razie 
mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym.

5. Nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do przerwy w wylocie 
powietrza, w innym razie mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym lub 
zranienia.

6. Nie pozwól na wnikanie wody, palnych środków czyszczących lub innych 
cieczy do urządzenia, w innym przypadku mogłoby dojść do porażenia prądem 
elektrycznym lub wybuchu pożaru.

++,�
-�
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7. Urządzenie nie może być używane jako zwykły wentylator, oczyszczarka kurzu 
lub kuchenny okap.

lub w pobliżu pieca.

9. Nie używaj tego urządzenia w środowisku z wysoką wilgocią lub wysoką 
temperaturą (np. w łazience, w toalecie lub w kuchni).

10. Nie pozwól dzieciom bawić się pilotem.

11. Nie umieszczaj urządzenia w następujących miejscach:

łazienka.

12. Nie używaj oczyszczarki powietrza w środowisku używania środków owadobójczych.

szkodzić zdrowiu

wywietrzyć pomieszczenie.
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POZYCJE OBOWIĄZKOWE

1. W następujących przypadkach, natychmiast wyłącz zasilanie urządzenia.
 (Mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym, iskrzenia lub powstania dymu.)

2. Regularnie czyść wtyczkę przewodu zasilającego.

elektrycznego.

3. Przed wykonaniem konserwacji nie zapomnij odłączyć zasilania

4. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego w bezpieczny sposób.

5. Podczas odłączania wtyczki od gniazdka zawsze chwytaj izolowane części wtyczki.

od gniazdka elektrycznego mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu 
zasilającego, porażenia prądem elektrycznym, spięcia lub wybuchu pożaru.

6. Jeśli pojawi się któryś z wymienionych problemów, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z 
oddziałem konserwacji.

7. Osoby niewykwalifikowane nie mogą instalować lub odinstalowywać urządzenia.

++,�.
-�
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Filtr wstępny (Co 15 dni)

dokładnie wysusz.

2. Filtr z zimnym katalizatorem/Wysoce skuteczny filtr do usuwania formaldehydu (Co 
2 miesiące)

promieniowanie słoneczne.

3. Antybakteryjny/HEPA filtr (Co 2 miesiące)

promieniowanie słoneczne.

4. Generator jonów ujemnych

jony ujemne

Olej
użyj szczotki jako narzędzia do 
czyszczenia i regularnie czyść kurz 
nagromadzony wokół generatora 
jonów ujemnych.
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5. Czujnik cząsteczek (Każde 2 miesiące)

rys. 1 rys. 2

Patyczek do uszu

zdejmij zewnętrzną pokrywę czujnika cząstek (rys. 1), za pomocą suchego patyczka do uszu wyczyść 
soczewkę (rys. 2).

Porady
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WYMIANA FILTRÓW

Złącza mocujące

A                                            B                                                       C                                                      D

A. Naciskając środkową część panelu przedniego, zwolnij górny przycisk z jego pozycji.
B. Wyciągnij przedni panel.
C. Wyjmij filtry jeden za drugim.
D. Nałóż nowe filtry jeden za drugim w odpowiedniej kolejności.

1. Filtr wstępny.
2. Wysoce skuteczny filtr do usuwania 

formaldehydu/Filtr z zimnym katalizatorem.
3. Antybakteryjny/HEPA filtr.

Wyzerowanie przypomnienia o wymianie filtra
Urządzenie ma funkcję przypomnienia o wymianie filtra. Jest ustawiona na 1500 godzin. Filtr nr 2 i filtr nr 3 

sekund, wyzerujesz tę funkcję.
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ROZWIĄZYWANIE EWENTUALNYCH PROBLEMÓW

W tej części opisano najczęstsze problemy i sposób postępowania oraz ochrony.

Problem Rozwiązanie

Urządzenia nie da się włączyć, 
bądź przyciski nie reagują.

1. Czy jest podłączony przewód zasilania?
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

2. Czy jest założona przednia pokrywa urządzenia?
- Nałóż przednią pokrywę

3. Czy urządzenie nie znajduje się w trybie blokady przed dziećmi?
- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „child-lock (zabezpieczenie 

przed dziećmi)“, naciśnij przycisk „child-lock/reset“ przez 5 
sekund, dopóki ten komunikat nie zniknie z wyświetlacza.

4. Czy urządzenie jest umieszczone na równej powierzchni?
- Umieść je na równej powierzchni.

Powietrze jest zanieczyszczone, ale 
wskaźnik nadal świeci na zielono, 
nawet w ciągłej pracy wskaźnik 
zawsze świeci na czerwono.

1. Czy urządzenie nie jest umieszczone w miejscu, gdzie nie jest 
łatwo absorbować zanieczyszczone powietrze?

2. Czy nie jest zanieczyszczony czujnik cząsteczek?
- Wyczyść ten czujnik.

Nietypowy dźwięk podczas pracy. Czy generator jonów ujemnych nie jest za bardzo zakurzony?
- Wyczyść generator jonów ujemnych.

Z wylotu powietrza wydobywa się 
nieprzyjemny zapach.

1. Czy filtr nie jest zanieczyszczony?
- Wyczyść filtr.

2. Czy filtr nie był wymieniany dłuższy czas?

Urządzenie nie przełączyło się 
w nocy automatycznie do trybu 
uśpienia.

Czy oczyszczacz nie znajduje się w trybie manualnym?
- Naciśnij przycisk „Auto“ na panelu sterowania i upewnij się, czy 

urządzenie przełączyło się do trybu automatycznego.

Czas pracy oczyszczacza jest 
długi, ale jakość powietrza z 
oczyszczacza nie pojawiła się 
znacząco.

1. Czy wyjąłeś filtr z opakowania?
- Przed pierwszym użyciem wyjmij filtr z opakowania.

2. Czy została dotrzymana odpowiednia kolejność instalacji filtra?
- Postępuj zgodnie z kolejnością instalacji.

Na wyświetlaczu wyświetla się „F1“ 
lub „F2“

Natychmiast wyłącz zasilanie urządzenia i znajdź oddział konserwacji.
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DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu Oczyszczacz powietrza

Całkowite zasilanie 
znamionowe

AC 110V~120 V lub AC 220 V~240 V, 50/60 Hz
Zobacz tablicę znamionową na tylnej stronie urządzenia

Moc 80 W

Poziom hałasu (Niska) ≤29,4 dB

Jonizator 20 milionów/cm3

CADR(PM2.5) 320 m3/h

CCM(PM2.5) P4

CADR (Formaldehyd) 80 m3/h

CCM (Formaldehyd) F4

Zakres zastosowania 22~38 m2

Czas wymiany filtra Filtr nr1 - 2 lata, nr 2 i nr 3 - 6 miesięcy

Waga netto 8,5 kg

Waga brutto 11,0 kg

Wymiary urządzenia 370 x 195 x 665 mm

Wymiary opakowania 420 x 253 x 720 mm

Czyszczenie

Filtr wstępny, zimny katalizator, Filtr do usuwania 
formaldehydu (Filtr o strukturze plastra miodu z 

aktywnym węglem akcesoria opcjonalne),
Filtr antybakteryjny, sterylizacja UV, filtr HEPA, Uwalnianie 

anionów.



Informacje dotyczące sposobu likwidacji zużytego sprzętu 

elektrycznego (dla gospodarstw domowych)

Powyższy symbol umieszczony na produktach lub w załączonych dokumentach oznacza, że nie wolno 
likwidować zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze zwykłym odpadem komunalnym. 
W celu utylizacji należy odnieść tego typu odpad do punktu selektywnego zbioru, gdzie zostanie 
odebrany bez żadnych opłat. W niektórych państwach można zwrócić tego typu odpad bezpośrednio u 
sprzedawcy w momencie nabycia nowego produktu.
Prawidłowa likwidacja takich produktów zbytecznie nie obciąża środowiska naturalnego i nie ma 
negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie. Szczegółowych informacji o najbliższym punkcie zbioru 
udzieli najbliższy urząd miejski.
W przypadku nieprawidłowej likwidacji odpadu właściciel może zostać obciążony karą grzywny zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Dla osób prawnych w Unii Europejskiej
Bliższych informacji dotyczących likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzieli 
sprzedawca lub dystrybutor.

Informacje dotyczące likwidacji w państwach nie należących do Unii Europejskiej
Powyższy symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Aby zlikwidować urządzenie, 
należy zwrócić się o pomoc do urzędu miejskiego lub dystrybutora w celu zasięgnięcia informacji o 
prawidłowym sposobie likwidacji tego typu odpadu.
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A CSOMAG TARTALMA

Készülék 1 db

Távvezérlő 1 db

Szűrők 3 db

Használati utasítás 1 db

A LÉGTISZTÍTÓ RÉSZEI

Alumínium előszűrő
Az alumínium előszűrő eltávolítja a nagyobb porrészecskéket, virágport és más 
szennyeződéseket. A szűrő mosható, és többszörösen használható. 

Hideg katalizátor szűrő
A hideg katalizátor a katalizátor – effektust alkalmazza normális életkörnyezetben, 
bárminemű külső segítség, mint pl. UV fény, napfény, magas hőmérséklet vagy nyomás 
nélkül. A hideg katalizátor formaldehid, ammónia, benzin, TVOC, kénhidrogén és 
más káros gáz semlegesítésére szolgál, amelyek a ragasztóból, tapétából, bútorból, 
szőnyegekből, függönyökből és az ágyneműből kerülnek a levegőbe. 

Formaldehid – eltávolító szűrő
Kiemelhető szűrő a formaldehid gyors elnyeléséhez és feldolgozásához. Kiváló 
anyagból készült, amely növeli ellenállóképességét. Ez a kiemelhető szűrő ideálisnak 
bizonyul háztartásokban és irodákban. 
A szűrő köpenyében speciális katalizátor gondoskodik a formaldehid eltávolításáról. 
A szűrőt a Sanghaji akadémia környezetvédelmi mérései folyamán tesztelte (APM); 
gyorsan felszívja és lebomlasztja a formaldehidet.
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Antibakteriális szűrő
Az 5 mikronos, antimikrobiális szűrő hatásosan semlegesíti a levegőben lévő 
baktériumokat. 

Nagy hatékonyságú HEPA szűrő
A HEPA  szűrő pontossága  0,01 mikron, és a  0,01 mikronnál nagyobb részecskéket  99 
% vagy ennél magasabb szűrő-sebességgel eltávolítja a levegőből. A por, baktériumok, 
penész, vírusok, allergének és más apró részecskék nem jutnak át a HEPA szűrőn. 

UV sterilizáló fény
A 365 nm UV fény eltávolítja a baktériumok széles skáláját. Az UV germicid fény a 
levegő tisztításához használatos, és semlegesíti a füst és penész következtében fellépő 
szagokat. 

Anionok termelése 
Az ionizátor nagy mennyiségű aniont szabadít fel és negatív töltésű oxigént termel, 
ennek következtében egy helyre tömörülnek a pozitív töltésű részecskék, mint a lebegő 
por, baktériumok, vírusok és füst. A részecskék így sűrűsödnek, és lefelé szállnak. Kisebb 
részecskék – gyorsabb eltávolítás a levegőből.  
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Vezérlőpanel

Frontpanel  

Légbemenet  

Elölről Oldalról Hátulról

Frontpanel

Vezérlőpanel 

Légbemenet

Fogantyú Légbemenet

BEKÖTÉSI RAJZ

Kijelző 

Előlap 

Nyomtatott áramkör 

PCB érintős panel

Kapcsoló a frontpanel kioldásához

Kiesés elleni kapcsoló 
Élő vezeték

Null k.

UV Fény

Ionizátor

Motor

Érzékelő



6

A SZŰRŐ BEHELYEZÉSE

1. Vegye ki a szűrőt a készülékből. 2. Szerelje be a szűrőt és a frontpanelt.

HEPA összetett szűrők).
 Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a címkés rész 

Ön felé mutasson.

formaldehid – eltávolító szűrők).
 Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a címkés rész 

Ön felé mutasson.

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a címkés rész 
Ön felé mutasson.
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VEZÉRLŐELEMEK
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vezérlő panel kijelző Vezérlőpanel

1. A tápellátás bekapcsolása

����

Készenléti módban érintse meg a kapcsológombot. A készülék üzemelni kezd az utolsó 
beállított üzemmódban (Az időzítő és Alvás mód kivételével).  
Ha megnyomja a kapcsológombot üzemelés közben, akkor a készülék készenléti 
módra kapcsol.  
Ezzel egyidejűleg elmenti az aktuális üzemmódot.
Megjegyzés: A készülék részét képezi a panelkapcsoló és az ütésvédelmi kapcsoló. A 
készülék nem kapcsol be, ha nincs lezárva a panel, illetve, ha a készülék leesett.

2. Az üzemmód kiválasztása

��	
��
��

A gyermekzár megnyomása esetén valamennyi szabályozógomb lezárul. Felvilágít az 
ikon és a funkció aktiválásra kerül.  
A funkció kikapcsolásához nyomja le 3 másodpercre ezt a gombot.

	�	���

Nyomja meg a gombot az ionizátor be/kikapcsolásához. Az ikon ennek megfelelően 
felvilágít vagy kialszik. A gomb megnyomása esetén készenléti módban elindul a 
motor és alacsony sebesség módban üzemel.

�	���

Nyomja meg a gombot az üzemeltetési idő beállításához. Az idő minden 
gombnyomással 30 perccel emelkedik. 12 óra után az egész ciklus elölről kezdődik. Az 
üzemmód kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercen át.  Ha nem a 
tisztítás mód van beállítva, a gomb megnyomása esetén a készülék készenléti módra 
kapcsol és befejezi az időzítés módot. 
(A kijelzőn az alábbi értékek láthatók: 00:30 1:00 1:30 2:00 2:30......).
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Nyomja meg a gombot bekapcsolt készüléknél az UV sterilizálás be/kikapcsolásához. 
Az ikon ennek megfelelően felvilágít vagy kialszik. A gomb megnyomása esetén 
készenléti módban elindul a motor és alacsony sebességgel üzemel. 

����

Az  AUTO   gomb megnyomásával a vezérlőpanelen a készülék automatikus 
üzemmódra kapcsol, a kijelzőn felvilágít az „Auto“. Ebben az üzemmódban a készülék 
a levegő szennyezettsége alapján állítja be a működést és automatikusan beállítja a 
levegő tömegét.  PM2.5<60 (alacsony sebesség), 60≤PM2.5<150 (közepes sebesség), 
PM2.5≥150 (nagy sebesség).

�
���

Az Alvás mód aktiválásánál kikapcsol a kijelző és a világítás. A motor alacsony 
sebességen működik. Ebben az üzemmódban használható az időzítő. A beállított idő 
leteltével a készülék készenléti módra kapcsol. Az Alvás mód kikapcsolásához nyomjon 
meg egy tetszőleges kezelőgombot..

�����

A gomb megnyomásával a motor fordulatszámát alacsony (500 f/ perc), közepes 
(700 f/perc) és magas (900 f/perc) sebességre lehet állítani, ezzel a készülék befejezi z 
automata módot. A motor fordulatszámát nem szabályozza az érzékelő, ha engedély 
nélkül lett megváltoztatva. 

���������� �!"#$%&'��%���"(��)��(%���#�

Standard üzemmódban nyomja le 5 másodpercre a Gyerekzár gombot (nem 
aktiválódik a gyerekzár), és megjelenik a szűrő teljes üzemeltetési ideje. 3 mp után 
eltűnik az ábrázolás.

3. A tápellátás kikapcsolása

����

Bekapcsolt állapotban a gomb megnyomása után a készülék készenléti módra vált.
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A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

1. Távvezérlő
A készülékhez egy gombelemmel ellátott távvezérlő is tartozik. (Vegye ki az elemet, ha hosszabb 
ideig nem fogja használni a távvezérlőt.)
Megjegyzés: A távvezérlő gombjai megfelelnek a vezérlőpanel gombjainak, ha nincs másként 
feltüntetve, funkcióik és használatuk azonos.

2. A készülék használata

megnyomásával intelligens indukció érzékelővel üzemel. A motor figyelembe veszi az érzékelő 
értékeinek változásait. Ebben az üzemmódban alkalmazható a legtöbb applikáció. 

kapcsológombot, kapcsolja be vagy ki a negatív iónokat generáló gombot és az UV germicidlámpát a 
motorsebesség fokozata szerint. Fejezze be a manuális kényszertisztításhoz alkalmas tisztító funkciót.

 Ebben az üzemmódban nem lehet automatikusan átkapcsolni a készüléket.

zavarja meg éjszakai pihenését.

beállításához, amely az adott időpontban bekapcsolja, majd a beállított idő leteltével kikapcsolja a 
készüléket. (Az időzítő törléséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot, és a beállítás kitörlődik.)

gombjait sem. (Időzítő törléséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot, vagy oldja fel a zárt a 
gomb megnyomásával a távezérlőn.)

3. Az idő beállítása

az óra értéke. A sebességgomb megnyomásával az érték egy órával emelkedik, az alvás gomb 
megnyomásával pedig 1 órával csökken. (Tolja hátra és elölre a smart gombot az óra és a légsebeség 
beállításához. Nyomja meg a légsebesség gombot és az alvás gombot az érték növeléséhez vagy 
csökkentéséhez.) 

Megjegyzés:

légtisztítás funkcióra. 

Ez az elem az utolsó 10 nap készenléti állapotára szolgál, és ha több, mint 10 nap után az elem 
lemerül, akkor az óra beállítás automatikusan lenullázódik. Ilyen esetben az órát újra be kell állítani. 
(Tekintse meg az óra beállításának ismertetését.)
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SZERELÉSI TUDNIVALÓK

1. Ne helyezze a készüléket az alábbi helyek egyikére:

a levegő, vagy hőforrások közelébe.(Fennáll a torzulások, károsodás, 
színelváltozás és hibás működés veszélye).

működési zavarait, a tévé – és rádióadó zavarását okozhatja. Be kell biztosítani 
a több, mint 1 m távolságot.)

2. Virágpor vagy beltéri por esetén a levegőben a készüléket ajánlatos padlóra helyezni.

egyenes padlóra kell helyezni a helységben. 

3. A levegő biztonságos légforgásához a helyiségben:

minimum 30 cm távolságot felülről.

4. Ne helyezzen semmit a készülékre.
 (Ellenkező esetben működési zavarok léphetnek fel.)

5. Hagyja szabadon a levegőt be – és kivezető nyílásokat.

*�

≥ 30 cm

≥ 30 cm

légkimenet 

légbemenet
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BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. Működés közben ne emelje fel és ne mozgassa a készüléket.
 Tilos rángatni a vezetéket a készülék áthelyezésénél vagy tárolásánál, mert fennáll a zárlat vagy a vezeték 

sérülése, tűzképződés vagy áramütés veszélye.

2. A vezetéket és a csatlakozódugót nem szabad megrongálni, levágni, erősen 
meghajlítani vagy rángatni. A sérült vezetéket a fennálló veszélye elkerülése 
végett csak a gyártó, szakképzett szerelő vagy a márkaszerviz cserélheti ki. 

3. Ne használja a készüléket a névleges teljesítmény tartományán kívül, univerzális 
csatlakozóval vagy más csatlakoztatott berendezésekkel. Ez a vezeték 
túlmelegedéséhez és tűz képződéséhez vezethet.

4. Ne érjen nedves kézzel a vezeték csatlakozódugójához, mert fennáll az 
elektromos áramütés veszélye. 

5. Ne dugja az ujját vagy fémtárgyakat a légkimenet nyílásaiba, ellenkező esetben 
fennáll az áramütés vagy sérülések veszélye.

6. Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz, gyúlékony tisztítószer vagy más folyadék a 
készülékbe, ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűzképződés veszélye. 

++,�
-�
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7. A készülék nem használható  ventilátor, por-eltávolító vagy konyhai páraelszívó 
készülék gyanánt.

8. Ne használja a készüléket gáztűzhelyek, hőforrások vagy kemencék közelében. 

9. Ne használja a készüléket magas környező páratartalom vagy magas hőmérséklet 
esetén (pl. fürdőszobában, mosdón vagy egy konyhában).

10. Tárolja gyermekektől távol a távvezérlőt.

11. Ne helyezze a készüléket az alábbi helyek valamelyikére:

tűzképződést okozhat).

fürdőszobában. 

12. Ne használja olyan helyen a légtisztítót, ahol rovarirtó szerek lehetnek a levegőben.

káros hatással lehetnek az egészségre. 

a helyiséget.
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KÖTELEZŐ TÉTELEK

1. Az alábbi jelenségek bármelyikénél azonnal ki kell kapcsolni a készüléket (fennáll az áramütés, szikrázás 
vagy füst képződésének veszélye).

2. A csatlakozódugót rendszeresen meg kell tisztítani.

3. Tisztítás előtt mindig le kell választani a készüléket a tápellátásról.

1. A csatlakozódugót biztonságosan kell csatlakoztatni a dugaljhoz.

5. A csatlakozódugó kihúzásánál a dugaljból mindig a szigetelt részt kell megfogni.

sérülése, áramütés, zárlat vagy tűzképződés veszélye.

6. Az alábbi állapotok egyikénél kapcsolja ki a készüléket és értesítse a márkaszervizt:

7. A készülék szerelését és szétszerelését szakképzett személyekre kell bízni.

++,�.
-�
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TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

1. Előszűrő (minden 15 napban)

szárítsa meg a szűrőt. 

2. Hideg katalizátoros szűrő/Nagyon hatékony formaldehid – eltávolító szűrő (2 
hónapban egyszer)

3. Antibakteriális/HEPA szűrő (2 hónapban egyszer)

4. Negatív iónok generátora

negatív ionok

Olaj
rendszeresen távolítsa el negatív iónok 
generátora körül leülepedett port.  
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5. A részecskék érzékelője (2 hónapban egyszer)

1.ábra 2.ábra

Vattapácika

eltávolításához vegye le az érzékelő külső burkolatát (1. ábra), és egy száraz vattapálcikával tisztítsa 
meg a lencsét (2. ábra).

Tanácsok

erősen szennyezett helyek) lerövidíthetik. Cserélje ki időben a szűrőt. 
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SZŰRŐCSERE

biztosító kapcsok 

A                                            B                                                       C                                                      D

A. Nyomja meg a frontpanel közepét és lazítsa ki a felső reteszt.
B. Húzza ki a frontpanelt.
C. Egymás után vegye ki a szűrőket.
D. Helyezze be megfelelő sorrendben az új szűrőket.

1. Előszűrő.
2. Nagy hatékonyságú formaldehid – eltávolító 

szűrő/Hideg katalizátoros szűrő.
3. Antibakteriális/HEPA szűrő.

A szűrőcsere – figyelmeztető lenullázása
A készülék szűrőcsere-figyelmeztető funkcióval is rendelkezik, ez 1500 órára van állítva. A 2. és 3. sz szűrőt 
akkor kell kicserélni, amikor felvilágít a „csere” ikon. A funkció lenullázásához tartsa lenyomva 5 másodpercig 
a gyermekzár gombot. 
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HIBAELHÁRÍTÁS

Ez a rész a gyakran fellépő problémákat, ezek megoldását és megelőzését ismerteti.

Problém Megoldás 

Nem lehet bekapcsolni a 
készüléket, vagy nem reagálnak a 
kezelőgombok.

1. Csatlakoztatva van a vezeték?
- Csatlakoztassa a dugaljhoz a vezetéket.

2. Fel van helyezve a frontlap a készülékre?
- Helyezze fel a frontlapot.

3. Nincs beállítva a gyermekzár üzemmód?
- „child-lock (gyermekzár)“, ábrázolása esetén a kijelzőn nyomja 

le a „child-lock/reset“ gombot 5 másodpercre, amíg az ikon 
eltűnik a kijelzőről.

4. Egyenes felületen áll a készülék?
- Helyezze egyenes felületre a készüléket.

Bár a levegő szennyezett, a jelző 
mindig zöld fényben világít. A jelző 
állandó működés esetén is piros 
színű.

1. Olyan helyen áll a készülék, ahol nehezen tudja elnyelni a 
szennyezett levegőt?
- Helyezze át a készüléket.

2. Szennyezett a részecskék érzékelője?
- Tisztítsa meg az érzékelőt.

Szokatlan üzemeltetési zajok. Nagyon poros a negatív iónok generátora?
- Tisztítsa meg a negatív iónok generátorát.

A légkimenetből kellemetlen szag 
áramlik.

1. Szennyezett szűrő?
- Tisztítsa meg a szűrőt.

2. Hosszabb ideig nem cserélte ki a szűrőt?
- Cserélje ki a szűrőt.

A készülék éjszaka nem kapcsol 
automatikusan Alvás módra.

A készülék manuális üzemmódban van?
- Nyomja meg a vezérlőpanelen az „Auto“ gombot és várja meg, 

míg a készülék Auto üzemmódra kapcsol.

A hosszan tartó üzemeltetés 
ellenére a levegő minősége nem 
javult meg.

1. Kivette a szűrőt a csomagolásból?
- Üzembe helyezésnél ki kell venni a szűrőt a csomagolásból.

2. Megfelelő sorrendben vannak behelyezve a szűrők?
- Tartsa be az utasításban ismertetett lépéseket.

A kijelzőn az „F1“ vagy 
„F2“ábrázolás látható.

Azonnal kapcsolja ki a készüléket és értesítse a márkaszervizt.
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MŰSZAKI ADATOK

Terméknév Légtisztító 

Teljes névleges tápellátás AC 110 V~120 V vagy AC 220 V~240 V, 50/60 Hz
Tekintse meg az adatlapot a készülék hátlapján.

Teljesítmény 80 W

Hangszint (alacsony) ≤29,4 dB

Ionizátor 20 millió/cm3

CADR(PM2.5) 320 m3/h

CCM(PM2.5) P4

CADR (Formaldehid) 80 m3/h

CCM (Formaldehid) F4

Helységnagyság 22~38 m2

Szűrőcsere 1. sz. szűrő - 2 évente, č. 2. és 3. sz, szűrő – 6 hónapban 
egyszer

Nettó tömeg 8,5 kg

Bruttó tömeg 11,0 kg

A készülék méretei 370 x 195 x 665 mm

A csomag méretei 420 x 253 x 720 mm

Tisztítás

Előszűrő, hideg katalizátor, formaldehid-eltávolító szűrő 
(opcionális: méhsejt aktív karbon szűrő),

Antibakteriális szűrő, UV sterilizáló, HEPA szűrő, anion-
generátor.



Információk a használt elektromos készülékek likvidálásáról 

(magánháztartások)

Ez az ikon a készüléken vagy a mellékelt iratokon arra figyelmeztet, hogy az elektrikus és elektronikus 
készülékek nem likvidálhatóka háztartási hulladékkal együtt.
A helyes feldolgozás, újítás és recikláció érdekében kérjük, szállítsa az ilyen készüléket egy megfelelő 
gyűjtőhelyre, ahol ingyen leadható. Néhány országban ezek a készülékek az eladónál is leadhatók, 
amennyiben egy új, hasonló terméketvásárol ott. A termékek helyes likvidálása értékes nyersanyagokat 
spórolhat meg, és megelőzheti az emberi egészségre és a környezetre való negatív kihatásokat, 
amelyeka hulladék helytelen likvidálása esetében következhetnek be. A helyi hivatal részletes 
információkkal szolgálhat a legközelebbi gyűjtőhelyet illetően.
A helytelen likvidálás az érvényes szabályok értelmében büntetendő.

Jogi személyek az EU keretén belül
Amennyiben használt elektrikus és elektromos készülékeket szeretne likvidálni, forduljon részletes 
információkért a helyi eladóhoz vagy közvetítőhöz.

Információk a likvidálásról az EU tagállamokon kívül
Ez az ikon csakaz Európai Unióban érvényes. Amennyiben likvidálni szeretné ezta készüléket, forduljon 
a helyi hivatalhoz vagy az eladóhoz, és kérjen tőle információkat a termék helyes likvidálásáról.
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VSEBINA PAKETA

Naprava 1 kos

Daljinski upravljalnik 1 kos

Filtri 3 kosi

Navodila za uporabo 1 kos

OPREMA ČISTILCA ZRAKA

Aluminijasti predfilter
Aluminijasti predfilter odstrani velike delce prahu, cvetni prah in druge snovi. Filter je 
mogoče sprati in ponovno uporabiti.

Filter hladnega katalizatorja
Hladni katalizator uporablja katalizatorski učinek v normalnem okolju brez zunanje 
pomoči, kot so UV svetloba, sončna svetloba, visoka temperatura ali tlak. Hladni 
katalizator se lahko uporablja za odstranjevanje formaldehida, amoniaka, benzena, 
hlapnih organskih snovi, vodikovega sulfida in drugih škodljivih plinov, ki se sproščajo 
iz vezanega lesa, pohištva, tapet, preprog, zaves in posteljnine.

Filter za odstranjevanje formaldehida
Je odstranljiv, namenjen hitremu adsorbiranju in razgradnji formaldehida. Izdelan je iz 
materiala najvišje kakovosti za večjo vzdržljivost. Ta odstranljiv filter je odlična izbira za 
domačo in pisarniško uporabo.
Napolnjen je s satovjem z edinstvenim katalizatorjem za odstranjevanje formaldehida. 
Filter je testirala Šanghajska akademija za javno merjenje (APM), ima sposobnost hitro 
adsorbirati in razgraditi formaldehid.
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Antibakterijski filter
5-mikronski in protimikrobni filter učinkovito uničuje bakterije v zraku.

Visoko učinkovit HEPA filter
Točnost HEPA filtra je 0,01 mikrona in je zmožen odstraniti delce, ki so večji od 0,01 
mikrona s stopnjo filtracije 99 % ali več. Prah, bakterije, plesni, virusi, alergeni in drugi 
majhni delci ne prehajajo skozi HEPA filter.

UV svetloba za sterilizacijo
Široko paleto bakterij odstranimo s 365 nm UV svetlobo. UV germicidna svetloba se 
uporablja za čiščenje zraka in je sposobna odstraniti vonjave, ki jih povzročajo dim in 
plesni.

Sproščanje anionov
Ionizator sprošča veliko število anionov in ustvarja kisik z negativnim nabojem za 
zbiranje pozitivno nabitih delcev, kot so leteči prah, bakterije, virusi in dim. Delci 
postanejo gostejši in padajo na tla. Manjše velikosti delcev, večja hitrost adsorpcije.
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OPIS APARATA

Upravljalna plošča

Sprednje ohišje

Dovod zraka

Sprednja stran Pogled s strani Pogled od zadaj

Sprednje ohišje

Upravljalna plošča

Dovod 
zraka

Ročaj Dovod zraka

SHEMA PRIKLJUČITVE

Zaslon

Sprednja stran

Glavno tiskano vezje

Zaslon na dotik PCB

Stikalo odstranitve sprednjega ohišja

Stikalo proti padcu
Živi vodnik

Nični vodnik

UV svetloba

Ionizator

Motor

Senzor
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NAMESTITEV FILTRA

1. Vzemite filter iz aparata 2. Namestite filter in sprednje ohišje

kompozitni filtri)
 Opomba: Prepričajte se, da je stran z nalepko 

obrnjena proti vam.

odstranjevanje formaldehida)
 Opomba: Prepričajte se, da je stran z nalepko 

obrnjena proti vam.

 Opomba: Prepričajte se, da je stran z nalepko 
obrnjena proti vam.
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PREGLED UPRAVLJALNIH ELEMENTOV
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Upravljalna plošča Zaslon Upravljalna plošča

1. Vklop

����

Dotaknite se tipke za vklop v stanju pripravljenosti. Naprava se vklopi v način, ki je bil 
uporabljen nazadnje. (Ne velja za način časovnika in način spanja.)
Ko pritisnete na tipko za vklop, ko je naprava v načinu delovanja, se naprava preklopi v 
stanje pripravljenosti.
Hkrati zapiše trenutni način delovanja.
Opomba: Naprava vključuje stikalo ohišja in stikalo padca. Aparat se ne vklopi, ko je 
ohišje odstranjeno oz., kadar aparat pade.

2. Izbira načina delovanja

��	
��
��

Ko pritisnete na otroško ključavnico, se vsi gumbi onemogočijo. Prižge se ikona in 
funkcija se aktivira.
Če želite ta način prekiniti, pritisnite na to tipko in držite 3 sekunde.

	�	���

S pritiskom na ta gumb vklopite/izklopite ionizator. Ikona se ustrezno vklopi in izklopi.
Če na ta gumb pritisnete v stanju pripravljenosti, se motor vklopi in ostane v načinu 
majhne hitrosti.

�	���

S pritiskom na ta gumb nastavite delovni čas. Z vsakim pritiskom se nastavljeni čas 
poveča za 30 minut. Cikel se ponovi po 12 urah. Če želite ta način prekiniti, pritisnite na 
to tipko in držite 3 sekunde. Če pritisnete na ta gumb, ko aparat ni načinu čiščenja, se 
aparat preklopi v stanje pripravljenosti in prekine način časovnika.
(na zaslonu se prikaže 00:30 1:00 1:30 2:00 2:30......)
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Ko pritisnete na ta gumb, ko je aparat vklopljen, se vklopi/izklopi UV sterilizacija. 
Obenem se ikona prižge ali ugasne. Če na ta gumb pritisnete v stanju pripravljenosti, 
se motor vklopi in ostane v načinu majhne hitrosti.

����

Pritisnite tipko AUTO na upravljalni plošči in naprava se preklopi v samodejni način 
in na plošči zasveti indikator "Auto". V tem načinu se delovanje aparata samodejno 
sproži glede na stopnjo onesnaženosti zraka in količina zraka se samodejno nastavi. 
PM2.5<60 (majhna hitrost), 60≤PM2.5<150 (srednja hitrost), PM2.5≥150 (velika hitrost)

�
���

Z vklopom načina spanja ugasneta zaslon in lučka. Motor bo deloval pri majhni hitrosti. 
V tem načinu je na voljo časovnik. Ko nastavljeni čas poteče, se aparat preklopi v stanje 
pripravljenosti. Način spanja prekinete s pritiskom na katerikoli gumb.

�����

S pritiskom na to tipko lahko nastavite vrtljaje motorja na majhno hitrost (500 
vrtlj./ min), srednjo hitrost (700 vrtlj./min), veliko hitrost (900 vrtlj./min) in prekinete 
samodejni način delovanja. Senzor ne bo nadzoroval hitrosti motorja, če je 
spremenjena brez dovoljenja.

���������� �!"#$%&'��%���"(��)��(%���#�

Če pritisnite tipko za otroško zaščito in držite 5 sekund, ko je aparat v normalnem 
načinu delovanja (način otroške zaščite se ne vklopi), se prikaže skupni dosedanji čas 
uporabe filtra. Po poteku 3 sekund izgine.

3. Izklop

����

Ko aparat deluje, se s pritiskom na ta gumb aparat preklopi v stanje pripravljenosti.
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OPIS FUNKCIJ

1. Daljinski upravljalnik
Naprava je opremljena z daljinskim upravljalnikom, ki uporablja gumbasto baterijo. (Če daljinskega 
upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, baterijo odstranite.)
Opomba: Gumbi na daljinskem upravljalniku ustrezajo tipkam na upravljalni plošči, njihove funkcije 
in način upravljanja so popolnoma enake, če ni navedeno drugače.

2. Uporaba aparata:

pametno tipko, aparat lahko deluje s pametnim indukcijskim senzorjem. Delovanje motorja bo sledilo 
vrednostim senzorja. To delovanje lahko uporablja veliko večino aplikacij.

izberete gumb glede na število vrtljajev motorja, da izberete vklop ali izklop negativnih ionov in UV 
germicidne žarnice. Dokončajte čiščenje, primerno za uporabo ročnega intervencijskega prisilnega 
čiščenja.

V tem načinu ni mogoče samodejno preklapljati aparata.

spanje pri samodejnem čiščenju, da preprečite hrup, ki bi lahko vplival na vaš počitek.

časovnika, da nastavite čas delovanja aparata, da se začne odštevanje in po poteku časa ustavi 
samodejno delovanje. (Če želite prekiniti nastavitev časovnika, pritisnite in pridržite gumb za 3 
sekunde, da prekličete to funkcijo.)

upravljalne plošče in gumbov na daljinskem upravljalniku. (Otroško zaščito prekličete tako, da 
pritisnite in pridržite ta gumb za 3 sekunde ali pa pritisnite gumb za odklepanje na daljinskem 
upravljalniku.)

3. Nastavitev ure

utripati. Če pritisnite na gumb za hitrost, se številka poveča, če pa pritisnite na gumb za spanje, 
se številka zmanjša. Nastavite "Ure", nato pa pritisnite na pametno tipko, da začne utripati številka 
"Minute". Če pritisnite na gumb za hitrost, se številka poveča, če pa pritisnite na gumb za spanje, 
se številka zmanjša. (Pritisnite pametni gumb naprej in nazaj, da nastavite uro in hitrost pretoka 
zraka. Pritisnite gumb za hitrost pretoka zraka in gumb za način spanja, da povečate ali zmanjšate 
nastavitev.)

Opomba:

čiščenje zraka.

Ta baterija je zasnovana za 10 dni v stanju pripravljenosti, po več kot 10 dneh pa se izprazni in funkcija 
ure se samodejno ponastavi. Uro boste morali nastaviti znova. (Glej postopek za nastavitev ure.)
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NAVODILA ZA NAMESTITEV

1. Aparata ne postavljajte:

zraka zaradi klimatske naprave in na ogrevano mesto. (To lahko povzroči 
deformacijo, poškodbo, razbarvanje in okvaro naprave.)

povzroči motnje slike in šum, okvaro daljinskega upravljalnika, TV in radijske 
motnje. Prosimo, zagotovite razdaljo več kot 1 meter.)

2. V primeru cvetnega prahu in drugega notranjega prahu je treba napravo namestiti na tla.

postavite na ravna tla v prostoru.

3. Da bi zagotovili učinkovito kroženje zraka v prostoru:

zgornje površine.

4. Na aparat ne polagajte nobenih predmetov.
 (Drugače lahko pride do napačnega delovanja.)

predmetov.

5. Ne pokrivajte odprtin za vstop in izstop zraka.

*�

≥ 30 cm

≥ 30 cm

izstop zraka

vstop zraka



11

VARNOSTNI UKREPI

1. Med delovanjem ne dvigajte in ne premikajte aparata.
 Med premikanjem ali shranjevanjem aparata nikoli ne vlecite za kabel, ker lahko pride do kratkega stika ali 

poškodbe napajalnega kabla, požara ali električnega udara.

2. Pazite, da ne poškodujte napajalnega kabla ali vtiča, ne režite, ne zvijajte 
napajalnega kabla in ne vlecite zanj. Iz varnostnih razlogov mora poškodovan 
napajalni kabel zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali enako usposobljena 
oseba.

3. Aparata ne uporabljajte zunaj nazivne moči, z univerzalno vtičnico ali s 
priključenimi napravami. To lahko povzroči pregrevanje napajalnega kabla in 
nastanek požar.

4. Ne dotikajte se vtiča napajalnega kabla z mokrimi rokami, sicer lahko pride do 
električnega udara.

5. Ne vstavljajte prstov ali kovinskih predmetov v odprtino za izstop zraka, sicer 
lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

6. Ne dovolite vdora vode, vnetljivih čistilnih sredstev ali drugih tekočin v aparat, saj 
lahko pride do električnega udara ali požara.

++,�
-�
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7. Naprave ne smete uporabljati kot običajni ventilator, čistilec za prah ali kuhinjsko 
napo.

8. Te naprave ne uporabljajte v bližini plinskih naprav, grelnikov ali peči.

9. Naprave ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo ali visoko temperaturo (npr. 
v kopalnici, stranišču ali kuhinji).

10. Otrokom preprečite dostop do daljinskega upravljalnika.

11. Aparata ne postavljajte na naslednja mesta:

električni udar ali požar.)

12. Čistilca zraka ne uporabljajte v prostoru, kjer se uporabljajo insekticidi.

zdravje.
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POMEMBNA OPOZORILA

1. Ko pride do naslednjih pojavov, takoj izklopite napravo. (Lahko pride do električnega udara, nastanka 
isker ali dima)

2. Redno čistite vtič napajalnega kabla.

3. Pred vzdrževanjem aparat obvezno izključite iz omrežja.

4. Vtič varno priključite v električno vtičnico.

5. Ko izklapljate vtič iz električne vtičnice, vedno primite za izolirane dele vtiča.

napajalnega kabla, električnega udara, kratkega stika in požara.

6. Če opazite katerega od naslednjih pojavov, takoj izključite napravo in se obrnite 
na oddelek za vzdrževanje.

7. Nestrokovne osebe ne smejo nameščati ali odstranjevati naprave.

++,�.
-�
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Predfilter (vsakih 15 dni)

temeljito posušite.

2. Filter s hladnim katalizatorjem / Filter za odstranjevanje formaldehida z visoko 
učinkovitostjo (vsaka 2 meseca)

sončnemu sevanju.

3. Antibakterijski/HEPA filter (vsaka 2 meseca)

sončnemu sevanju.

4. Ionizator

negativni ioni

Olje
redno očistite prah, ki se je nabral na 
ionizatorju.
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5. Senzor delcev (vsaka 2 meseca)

sl. 1 sl. 2

vatirane palčke

zunanje ohišje senzorja delcev (sl. 1), s suho vatirano palčko očistite lečo (sl. 2).

Nasveti

onesnaženostjo) se lahko življenjska doba filtra skrajša. Pravočasno zamenjajte filter.
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MENJAVA FILTROV

Zaklepanje

A                                            B                                                       C                                                      D

A. S pritiskom na sredino sprednjega ohišja sprostite zgornji gumb.
B. Odstranite sprednje ohišje.
C. Odstranite filtre enega za drugim.
D. Namestite nove filtre enega za drugim v pravilnem vrstnem redu.

1. Predfilter
2. Filter za odstranjevanje formaldehida z 

visoko učinkovitostjo / Filter s hladnim 
katalizatorjem

3. Antibakterijski/HEPA filter

Ponastavitev opomnika za menjavo filtra
Aparat ima funkcijo opomnika za menjavo filtra. Opomnik je nastavljen na 1500 ur. Filter št. 2 in filter št. 3 
zamenjajte, ko se prižge ikona za "menjavo". Za ponastavitev te funkcije pritisnite in pridržite tipko otroške 
zaščite za 5 sekund.
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

To poglavje opisuje običajne težave in način reševanja ter zaščite.

Težava Rešitev

Aparata se ne da vklopiti, oz. tipke 
ne reagirajo.

1. Ali je napajalni kabel priključen?
- Priključite napajalni kabel na omrežje.

2. Ali je sprednje ohišje nameščeno?
- Namestite sprednje ohišje.

3. Ali je naprava v načinu otroške zaščite?
- Če se na zaslonu prikaže znak "otroške zaščite", pritisnite tipko 

"child-lock/reset" in pridržite za 5 sekund, dokler sporočilo ne 
izgine z zaslona.

4. Ali stoji aparat na stabilni ravni površini?
- Postavite ga na ravno površino.

Zrak je onesnažen, vendar 
indikator je stalno zelen, celo 
pri neprekinjenem delovanju je 
indikator stalno rdeč.

1. Ali je naprava na mestu, kjer ni lahko absorbirati onesnaženega 
zraka?
- Spremenite mesto namestitve.

2. Ali je senzor delcev umazan?
- Očistite senzor.

Nenavaden zvok med delovanjem. Je generator negativnih ionov zelo zaprašen?
- Očistite ionizator.

Iz izstopa zraka izhaja neprijeten 
vonj.

1. Ali je filter onesnažen?
- Očistite filter.

2. Ali že dolgo niste zamenjali filtra?
- Zamenjajte filter.

Aparat se ponoči ni samodejno 
preklopil v način spanja.

Ali je čistilec v ročnem načinu?
- Pritisnite gumb "Auto" na upravljalni plošči in prepričajte se, da se 

je naprava preklopila v samodejni način.

Čistilec dolgo deluje, vendar se 
kakovost zraka iz čistilca očitno ni 
izboljšala.

1. Ste se vzeli filter iz embalaže?
- Pri prvi uporabi vzemite filter iz embalaže.

2. Ali ste upoštevali pravilen vrstni red namestitve filtrov?
- Sledite navodilu za namestitev.

Na zaslonu se prikazuje "F1" ali 
"F2".

Nemudoma izklopite napravo in se obrnite na oddelek za 
vzdrževanje.
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TEHNIČNI PODATKI

Ime izdelka Čistilec zraka

Nazivne vrednosti 
električne priključitve

AC 110V~120 V ali AC 220 V~240 V, 50/60 Hz
Glejte tablico s podatki na hrbtni strani aparata.

Moč 80 W

Glasnost (Nizka) ≤29,4 dB

Ionizator 20 milijonov/cm3

CADR(PM2.5) 320 m3/h

CCM(PM2.5) P4

CADR (Formaldehid) 80 m3/h

CCM (Formaldehid) F4

Področje uporabe 22~38 m2

Interval zamenjave filtra Filter št. 1 - 2 leti, št. 2 in št. 3 - 6 mesecev

Neto teža 8,5 kg

Bruto teža 11,0 kg

Mere aparata 370 x 195 x 665 mm

Mere embaliranega 
aparata 420 x 253 x 720 mm

Čiščenje

Predfilter, hladni katalizator, filter za odstranjevanje 
formaldehida (dodatna oprema filter s satovjem z 

aktivnim ogljem), antibakterijski filter, UV sterilizacija, 
HEPA filter, sproščanje anionov.



Informacije o odlaganju odpadne električne opreme 

(zasebna gospodinjstva)

Ta simbol na izdelkih in/ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme 
ne smemo zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Za pravilno ravnanje, predelavo in reciklažo vas prosimo, da te izdelke brezplačno vrnete na določena 
zbirna mesta. V nekaterih državah je te izdelke mogoče vrniti neposredno prodajalcu ob nakupu 
podobnega novega izdelka.
S pravilnim odlaganjem teh izdelkov pomagate hraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne 
učinke na zdravje ljudi in okolje, do katerih bi sicerzaradi nepravilnega ravnanja z odpadki lahko prišlo. Za 
več informacij o najbližjem zbirnem mestu se obrnite na lokalni urad. Za nepravilno odlaganje odpadkov 
so možne kazni v skladu z veljavno zakonodajo.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji
Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za več informacij obrnite na lokalnega prodajalca 
ali dobavitelja.

Informacije o odlaganju v državah izven Evropske unije
Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Če želite odstraniti to napravo, se obrnite na ustrezne organe 
lokalne skupnosti ali prodajalca in povprašajte po ustreznem načinu odstranitve.
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Wir bedanken uns bei Ihnen für den Einkauf dieses Gerätes.
Lesen Sie vor der Erstverwendung des Gerätes aufmerksam diese Gebrauchsanleitung. 
Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf einem sicheren Platz für eventuelle 
Verwendung in der Zukunft.
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INHALT DER PACKUNG

Gerät 1 Stück

Fernbedienung 1 Stück

Filter 3 Stück

Gebrauchsanleitung 1 Stück

AUSSTATTUNG DES LUFTREINIGERS

Aluminium-Vorfilter
Das Aluminium-Vorfilter entfernt große Partikel von Staub, Pollen und anderen 
Schadstoffen. Das Filter kann gewaschen und wiederverwendet werden.

Kaltkatalysatorfilter
Der Kaltkatalysator nutzt einen Katalysatoreffekt in einer normalen Umgebung ohne 
externe Hilfsmittel wie UV-Licht, Sonnenlicht, hohe Temperatur oder Druck. Mit dem 
Kaltkatalysator können Formaldehyd, Ammoniak, Benzol, TVOC, Schwefelwasserstoff 
und andere schädliche Gase aus Sperrholz, Möbeln, Tapeten, Teppichen, Vorhängen 
und Bettwäsche entfernt werden.

Filter zur Entfernung von Formaldehyd
Es handelt sich um ein herausnehmbares Filter, das entwickelt wurde, um Formaldehyd 
schnell zu absorbieren und zu zersetzen. Es wird aus dem hochwertigsten Material 
herausgestellt und ist sehr haltbar. Dieses herausnehmbare Filter ist eine perfekte Wahl 
für den Einsatz zu Hause und im Büro.
Es ist mit einer Wabe und einem einzigartigen Formaldehyd-Entfernungskatalysator 
gefüllt. Das Filter wurde von der Shanghai Academy of Public Measurement (APM) 
getestet und ist imstande, Formaldehyd schnell zu absorbieren und abzubauen.
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Antibakterielles Filter
Das 5-Mikron-Filter mit antimikrobiell wirkenden Stoffen kann Bakterien in der Luft 
effektiv abtöten.

Hocheffizientes HEPA-Filter
Die Genauigkeit des HEPA-Filters beträgt 0,01 Mikron und kann Partikel mit mehr als 
0,01 Mikron bei einer Filtrationsrate von 99 % oder mehr entfernen. Staub, Bakterien, 
Pilze, Viren, Allergene und andere kleine Partikel können das HEPA-Filter nicht 
passieren.

Sterilisierendes UV-Licht
Eine Vielzahl von Bakterien wird durch 365 nm UV-Licht entfernt. das keimtötende 
UV-Licht wird zum Reinigen der Luft verwendet und kann durch Rauch und Schimmel 
verursachte Gerüche entfernen.

Anionenfreisetzung
Der Ionisator setzt eine große Anzahl von Anionen frei und erzeugt Sauerstoff mit 
negativer Ladung, um positiv geladene Partikel wie Flugstaub, Bakterien, Viren 
und Rauch zu sammeln. Die Partikel werden dichter und fallen zu Boden. Kleinere 
Partikelgrößen, höhere Erfassungsgeschwindigkeit.
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BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Bedienblende

Vorderplatte

Luftzufuhr

Vorderseite Seitenansicht Hinterseite

Vorderseite

Bedienblende

Luftzufuhr

Griff Luftzufuhr

SCHALTSCHEMA

Display

Vorderseite

Hauptleiterplatte

PCB-Touchpanel

Vorderplatte-Sicherungsschalter

Fallschalter
Phase

Neutralleiter

UV-Licht

Ionisator

Motor

Sensor
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FILTERINSTALLATION

1. Nehmen Sie das Filter aus dem Gerät 
heraus.

Verpackungsmaterialien.

2. Installieren Sie die Filter und die 
Vorderplatte.

+ HEPA-Filter)
 Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die 

Seite mit dem Etikett zu Ihnen gedreht ist.

Filter zur Entfernung von Formaldehyd)
 Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die 

Seite mit dem Etikett zu Ihnen gedreht ist.

 Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die 
Seite mit dem Etikett zu Ihnen gedreht ist.
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ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

�������	
	��
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Bedienblende Display Bedienblende

1. Einschalten des Gerätes

����

Berühren Sie im Bereitschaftsmodus die Einschalttaste. Es wird derjenige 
Betriebsmodus aktiviert, der das letzte Mal verwendet wurde. (Dies gilt für den 
Timermodus und den Nachtsmodus nicht.)
Wenn sich das Gerät im Funktionsbetrieb befindet und Sie die Einschalttaste drücken, 
schaltet sich das Gerät in den Bereitschaftsmodus um.
Gleichzeitig wird der aktuelle Betriebsmodus gespeichert.
Anmerkung: Das Gerät ist mit einem Vorderplatte-Sicherungsschalter und einem 
Fallschalter ausgestattet. Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn es auf den Boden 
gefallen ist oder wenn die Vorderplatte nicht angebracht ist.

2. Wahl des Betriebsmodus

��	
��
��

Mit dem Drücken der Kindersicherung deaktivieren Sie alle Tasten. Es erscheint eine 
Lichtanzeige und Funktion der Kindersicherung ist aktiv.
Wenn Sie diese Taste für 3 Sekunden lang drücken, deaktivieren Sie die 
Kindersicherung.

	�	���

Nach dem Drücken dieser Taste schaltet sich der Ionisator ein/aus. Die Lichtanzeige 
erleuchtet sich oder erlischt.
Wenn Sie diese Taste im Bereitschaftsbetrieb drücken, schaltet sich der Motor ein. Das 
Gerät wird bei niedriger Geschwindigkeit arbeiten.

�	���

Mit dem Drücken dieser Taste stellen Sie die Arbeitszeit ein. Mit jedem Drücken 
erhöhen Sie die Arbeitszeit um 30 Minuten. Die maximale Arbeitszeit, die man 
einstellen kann, beträgt 12 Stunden. Wenn Sie die Taste für 3 Sekunden lang drücken, 
deaktivieren Sie den Timer. Wenn Sie diese Taste drücken, aber das Gerät befindet sich 
nicht im Reinigungsbetrieb, schaltet sich das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb um. 
Außerdem wird der Timer deaktiviert. (Auf dem Display erscheint 00:30 1:00 1:30 2:00 
2:30......)
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Wenn Sie diese Taste beim eingeschalteten Gerät drücken, wird die UV-Sterilisierung 
ein- oder ausgeschaltet. Gleichzeitig erleuchtet sich oder erlischt die Lichtanzeige. 
Wenn Sie diese Taste im Bereitschaftsbetrieb drücken, schaltet sich der Motor ein. Das 
Gerät wird bei niedriger Geschwindigkeit arbeiten.

����

Nach dem Drücken der Taste AUTO auf der Bedienblende schaltet sich das Gerät in 
den automatischen Betrieb um. Auf der Bedienblende erleuchtet sich die Lichtanzeige 
„Auto“. In diesem Betriebsmodus schaltet sich das Gerät automatisch je nach Grad der 
Luftverschmutzung ein und die Luftmenge wird ebenfalls automatisch eingestellt.  
PM2.5 < 60 (niedrige Geschwindigkeit), 60 ≤ PM2.5 < 150 (mittlere Geschwindigkeit), 
PM2.5 ≥ 150 (hohe Geschwindigkeit)

�
���

Nach dem Aktivieren des Nachtsmodus schalten sich das Display und die Beleuchtung 
aus. Das Gerät arbeitet nur mit niedriger Geschwindigkeit. In diesem Modus ist es 
möglich, den Timer einzustellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das 
Gerät in den Bereitschaftsbetrieb um. Mit dem Drücken beliebiger Taste wird der 
Nachtsmodus beendet.

�����

Mit dem Drücken dieser Taste können Sie die Motordrehzahl einstellen und das 
Gerät den automatischen Betrieb beenden lassen: Niedrige Geschwindigkeit (500 U/
min), mittlere Geschwindigkeit (700 U/min) und hohe Geschwindigkeit (900 U/min). 
Die Geschwindigkeit des Gerätes wird mit dem Sensor nicht geregelt, weil sie ohne 
Erlaubnis korrigiert wurde.

���������� �!"#$%&'��%���"(��)��(%���#�

Wenn Sie die Taste der Kindersicherung für 5 Sekunden drücken und das Gerät im 
normalen Betriebsmodus arbeitet (die Kindersicherung wird nicht aktiviert), wird 
auf dem Display die angesammelte Filterarbeitszeit angezeigt. Nach Ablauf von 3 
Sekunden verschwindet sie aus dem Display.

3. Ausschalten des Gerätes

����

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und Sie diese Taste drücken, schaltet es sich in den 
Bereitschaftsbetrieb um.
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BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

1. Fernbedienung
Das Gerät ist mit einer Fernbedienung ausgestattet, die eine Knopfzellenbatterie verwendet. (Wenn 
Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterie heraus.)
Anmerkung: Die Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit denen auf dem Bedienfeld überein. 
Sofern nicht anders angegeben, sind Funktionen und Bedienung identisch.

2. Verwendung des Gerätes

Einschalttaste und die Smart-Taste. Das Gerät kann mit dem Smart-Induktionssensor betrieben 
werden. Der Motorbetrieb folgt den eingestellten Sensorwerten. Dieser Betrieb kann die 
überwiegende Mehrheit der Anwendungen nutzen.

die Einschalttaste und wählen Sie die Taste entsprechend der Motordrehzahl, um Anionen 
und UV-Sterilisierungslicht ein- oder auszuschalten. ein- oder auszuschalten. Führen Sie die 
Reinigungsfunktion durch, die für die manuelle Zwangsreinigung geeignet ist.

In diesem Modus kann das Gerät nicht automatisch umgeschaltet werden.

der Sleep-Taste den Nachtsmodus aktivieren. Das Gerät wird leise arbeiten und Sie beim Schlaf nicht 
stören.

die Betriebszeit des Gerätes einzustellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. (Wenn Sie den Timer deaktivieren wollen, drücken Sie wieder die Timer-Taste und 
halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.)

Sie die Bedienblende und die Tasten auf der Fernbedienung nicht verwenden. (Wenn Sie die 
Kindersicherung deaktivieren wollen, drücken Sie die entsprechende Taste und halten Sie sie 3 
Sekunden lang gedrückt. Eventuell können Sie  die Absperrtaste auf der Fernbedienung drücken.)

3. Zeiteinstellung

Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die Speed-Taste, um 1 Nummer hinzuzufügen. 
Stellen Sie „Stunde“ und drücken Sie die Smart-Taste erneut. Die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie 
die Speed-Taste, um den Wert zu erhöhen. Drücken Sie die Sleep-Taste, um den Wert zu senken. (Mit 
dem Drücken der Smart-Taste nach hinten oder nach vorne stellen Sie die Zeit und Geschwindigkeit 
der Luftströmung ein. Eventuell können Sie die Speed-Taste und die Sleep-Taste drücken, um die 
Einstellung zu korrigieren.)

Anmerkung:

auf die Luftreinigung keinen Einfluss.

angeschlossen ist. Dieser Akku ist für die letzten 10 Tage des Bereitschaftsbetriebs ausgelegt. Nach 
Ablauf von 10 Tagen entlädt er sich und die Uhrfunktion wird automatisch zurückgesetzt. Sie müssen 
die Uhr erneut einstellen. (Siehe das entsprechende Kapitel)
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INSTALLATIONSHINWEISE

1. Stellen Sie das Gerät nie an folgenden Orten auf:

ausgestattet ist oder beheizt wird. (Dies kann zu Verformungen, 
Beschädigungen, Verfärbungen und Gerätestörungen führen.)

Bild- und Rauschstörungen, Funktionsstörungen der Fernbedienung sowie 
Fernseh- und Radiostörungen führen. Bitte achten Sie auf einen Abstand von 
mehr als 1 Meter.)

2. Bei Pollen und anderem Staub im Innenraum sollte dieses Gerät auf den Boden gestellt werden.

auf einen ebenen Boden im Raum zu stellen.

3. Um eine effiziente Luftzirkulation im Raum zu gewährleisten:

mindestens 20 cm und von der Oberseite mindestens 30 cm.

4. Stellen Sie auf das Gerät keine Gegenstände.
 (Andernfalls kann es zu Fehlbetrieb kommen.)

Metallgegenstände.

5. Blockieren Sie weder Lufteintritt noch Luftaustritt.

*�

≥ 30 cm

≥ 30 cm

Luftaustritt

Lufteintritt
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SICHERHEITSHINWEISE

1. Manipulieren Sie und bewegen Sie mit dem Gerät während des Betriebes nicht.
 Ziehen Sie beim Umstellen und Lagern des Gerätes nie am Netzkabel, weil es zu Kurzschluss, 

Beschädigung des Netzkabels, Brandentstehung oder Stromschlag kommen könnte.

2. Beschädigen Sie weder das Netzkabel noch den Netzstecker. Schneiden Sie das 
Netzkabel nicht, verdrehen Sie es nicht allzu viel und ziehen Sie daran nicht. 
Das beschädigte Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen nur der Hersteller, die 
Wartungsabteilung oder das Fachpersonal ausgetauscht werden.

3. Verwenden Sie das Gerät nie außerhalb der Nennleistung, mit der 
Universalsteckdose oder mit angeschlossenen Geräten. Andernfalls kann sich das 
Netzkabel überhitzen und einen Brand verursachen.

4. Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen, ansonsten könnte es zum 
Stromschlag kommen.

5. Stecken Sie Ihre Finger oder Metallgegenstände nie in das Luftaustrittsgitter, 
ansonsten könnte es zum Stromschlag oder zu Verletzungen kommen.

6. Schützen Sie das Gerät vor Wasser, entflammbaren Reinigungsmitteln oder 
anderen Flüssigkeiten, ansonsten könnte es zum Stromschlag oder Brand 
kommen.

++,�
-�
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7. Dieses Gerät darf nie als herkömmlicher Ventilator, Staubsauger oder 
Dunstabzugshaube verwendet werden.

8. Verwenden Sie dieses Gerät nie in der Nähe von Gasgeräten, Heizgeräten oder 
Öfen.

9. Verwenden Sie dieses Gerät nie in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder 
hohen Temperaturen (z.B. Badezimmer, Toilette oder Küche).

10. Kinder dürfen mit der Fernbedienung nicht spielen oder damit beliebig 
manipulieren.

11. Stellen Sie das Gerät nicht an folgenden Orten auf:

oder Brand verursachen).

wird, z.B. Badezimmer.

12. Verwenden Sie den Luftreinigung nie dort, wo Insektizide eingesetzt werden.

gesundheitsschädlich sind.

verwenden.
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OBLIGATORISCHE TÄTIGKEITEN

1. Wenn die folgenden Phänomene auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus. (Dies kann einen 
Stromschlag, Funken oder Rauch verursachen.)

2. Reinigen Sie regelmäßig den Netzstecker.

trockenen Tuch.

Steckdose.

3. Vergessen Sie nicht, das Gerät vor der Reinigung und/oder Wartung vom Stromnetz zu trennen.

verursachen.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose bis auf Anschlag.

5. Fassen Sie beim Herausziehen des Netzstecker immer nur die isolierten 
Steckerteile an.

sondern nur am Netzstecker, ansonsten könnte es zur Beschädigung des 
Netzkabels, zum Stromschlag, Kurzschluss und Brand kommen.

6. Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie den 
Kundendienst.

7. Die (De-)Installation des Gerätes darf nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.

++,�.
-�
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REINIGUNG UND PFLEGE

1. Vorfilter (jede 15 Tage)

waschen Sie das Filter in Wasser und trocknen Sie es gründlich ab.

2. Filter mit kaltem Katalysator / Filter zur Entfernung von Formaldehyd mit hohem 
Wirkungsgrad (alle 2 Monate)

entfernen.

starken Sonnenlicht aus.

3. Antibakterielles Filter / HEPA-Filter (jede 2 Monate)

starken Sonnenlicht aus.

4. Ionisator

Anionen

Öl
hören, verwenden Sie eine Bürste als 
Reinigungswerkzeug und entfernen Sie 
den Staub, der sich um den Ionisator 
angesammelt hat.
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5. Partikelsensor (jede 2 Monate)

Abb. 1 Abb. 2

Wattestäbchen

und Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie die äußere Sensorabdeckung (Abb. 1) und reinigen Sie die 
Linse mit einem trockenen Wattestäbchen (Abb. 2).

Tipps

starker Verschmutzung) wird die Filterlebensdauer verkürzt. Tauschen Sie das Filter rechtzeitig aus.
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FILTERAUSTAUSCH

Sicherungsverbindungen

A                                            B                                                       C                                                      D

A. Drücken Sie auf die Mitte der Vorderplatte, um die obere Taste aus ihrer Position zu lösen.
B. Ziehen Sie die Vorderplatte heraus.
C. Nehmen Sie die Filter heraus.
D. Setzen Sie neue Filter in richtiger Reihenfolge ein.

1. Vorfilter
2. Hocheffizientes Filter für Entfernung von 

Formaldehyd / Filter mit Kaltkatalysator
3. Antibakterielles Filter / HEPA-Filter

Zurücksetzung der Erinnerung an Filteraustausch
Das Gerät verfügt über eine Funktion der Erinnerung an Filteraustausch. Es ist auf 1500 Stunden eingestellt. 
Ersetzen Sie das Filter Nr. 2 und Filter Nr. 3, wenn das Austauschsymbol auf der Bedienblende zu leuchten 
beginnt. Halten Sie außerdem die Taste der Kindersicherung 5 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion 
zurückzusetzen.
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BESEITIGUNG MÖGLICHER PROBLEME

In diesem Abschnitt werden allgemeine Probleme und ihre Lösung beschrieben.

Problem Lösung

Das Gerät lässt sich nicht 
einschalten oder die Tasten 
reagieren nicht.

1. Ist der Netzstecker in der Steckdose gesteckt?
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

2. Ist die Vorderplatte des Gerätes eingesetzt?
- Setzen Sie die Vorderplatte ein.

3. Ist die Kindersicherung aktiviert?
- Wenn „child-lock (Kindersicherung)“ auf dem Display 

erscheint, drücken Sie die Taste „child-lock/reset“ für 
5 Sekunden, sodass diese Meldung aus dem Display 
verschwindet.

4. Befindet sich das Gerät auf einer ebenen Oberfläche?
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche.

Die Luft ist verunreinigt, aber 
die Anzeige leuchtet grün. Auch 
im ununterbrochenem Betrieb 
leuchtet die Anzeige immer rot.

1. Befindet sich das Gerät auf einem Ort, wo es schwierig ist, 
verunreinigte Luft zu absorbieren?
- Verstellen Sie das Gerät.

2. Ist der Partikelsensor schmutzig?
- Reinigen Sie diesen Sensor.

Abnormale Geräusche während 
des Betriebes.

Ist der Ionisator allzu viel verstaubt?
- Reinigen Sie den Ionisator.

Aus dem Luftausgang verbreitet 
sich ein unangenehmer Geruch.

1. Ist das Filter schmutzig?
- Reinigen Sie das Filter.

2. Ist das Filter vor einer längeren Zeit ausgetauscht worden?
- Tauschen Sie das Filter gegen ein neues Filter aus.

Das Gerät hat sich nachts in den 
Nachtsbetrieb nicht automatisch 
umgeschaltet.

Befindet sich der Luftreiniger im manuellen Betrieb?
- Drücken Sie die Taste „Auto“ auf der Bedienblende und 

vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in den automatischen 
Betrieb umgeschaltet hat.

Der Luftreiniger arbeitet lange, 
aber die Luftqualität hat sich nicht 
verbessert.

1. Haben Sie das Filter aus der Verpackung herausgenommen?
- Vor der Erstverwendung müssen Sie das Filter aus der 

Verpackung herausnehmen.
2. Sind die Filter in richtiger Reihenfolge installiert?

- Installieren Sie die Filter in richtiger Reihenfolge.

Auf dem Display wird „F1“ oder 
„F2“ angezeigt.

Schalten Sie das Gerät sofort aus, trennen Sie es vom Stromnetz und 
kontaktieren Sie den Kundendienst.
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TECHNISCHE DATEN

Produktname Luftreiniger

Gesamtnennspannung AC 110 V~120 V oder AC 220 V~240 V, 50/60 Hz
Siehe das Typenschild auf der Gerätehinterseite

Leistung 80 W

Lautstärke (niedrig) ≤29,4 dB

Ionisator 20 Millionen/cm3

CADR (PM2.5) 320 m3/Stunde

CCM (PM2.5) P4

CADR (Formaldehyd) 80 m3/Stunde

CCM (Formaldehyd) F4

Verwendungsraum 22~38 m2

Intervall des 
Filterwechsels

Nettogewicht 8,5 kg

Bruttogewicht 11,0 kg

Geräteabmessungen 370 x 195 x 665 mm

Verpackungsmaße 420 x 253 x 720 mm

Reinigung

Vorfilter, Kaltkatalysator, Filter zur Entfernung von 
Formaldehyd (Wabenfilter mit Aktivkohle - optionales 
Zubehör), antibakterielles Filter, Uv-Sterilisation, HEPA-

Filter, Anionenfreisetzung.



Benutzerhinweise zur Entsorgung von elektrischen und 

elektronischen Altgeräten (im Haushalt)

Dieses Symbol auf Produkten oder in begleitenden Dokumenten besagt, dass elektrische und 
elektronische Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Bringen Sie diese Altgeräte zu den eigens vom Staat eingerichteten Sammelstellen, wo sie kostenlos 
angenommen und ökologisch entsorgt werden. Alternativ in einigen Ländern können Sie die Altgeräte 
Ihrem lokalen Fachhändler beim Kauf eines neuen äquivalenten Produktes zurückgeben.
Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt- 
und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten 
Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.
Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Müll kann gemäß den nationalen Vorschriften bestraft 
werden.

Für Unternehmen in den EU-Ländern
Wenn Sie elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen wollen, verlangen Sie erforderliche 
Informationen von Ihrem Fachhändler oder Lieferanten.

Hinweise zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der EU
Dieses Symbol gilt nur in der EU.
Wenn Sie dieses Gerät entsorgen wollen, verlangen Sie erforderliche Informationen über die 
sachgemäße Entsorgung von Ihrer Ortsverwaltung oder Ihrem Fachhändler.
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Thank you for purchasing.
Please read this user manual carefully before you use the appliance.
After reading this manual, keep it in a convenient location for further reference.
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PACKING LIST

Machine 1 Piece

Remote Control 1 Piece

Filters 3 PCS

User Manual 1 Piece

PURIFIER FEATURES

Aluminum Pre Filter
Aluminum Pre Filter, Remove Large Granule Dust, Dander, Pollen, Floating Compound 
And Other Pollutants. Washable And Reusable.

Cold Catalyst Filter
The Cold Catalyst Will Play a Catalyst Effect In Normal Living Environment Without Any 
External Assistance Like UV light, Sunlight, High Temperature Or Pressure.
The Cold Catalyst Can Be Used To Deal With Formaldehyde, Ammonia, Benezene, TVOC,
Hydrogen Sulfide And Other Harmful Gases Released By Plywood, Furniture, 
Wallpapers, Carpets, Curtains And Bedspreads.

Formaldehyde removal filter
This is a removal filter, designed to quickly adsorb and decompose formaldehyde. It 
is made of top-quality material for enhanced durability. This removal filter is an ideal 
choice for household and office use.
Filled the honeycomb with unique formaldehyde removal catalyst and material.
Tested by the Shanghai Academy of Public Measurement(APM), the product can 
quickly adsorb and decompose formaldehyde. 
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Antibacterial Filter
The 5 Microns Filter with Antimicrobial Agents Can Efficiently Kill Bacteria In The Air.

High Efficiency HEPA Filter
The Precision Of The HEPA Filter Is 0.01 Micron, And It is Able To Eliminate Particles 
Which Are Larger Than 0.01 Micron With The Filtration Rate Of 99% Or More. Dust, 
Bacteria, Fungi, Viruses, Allergens And Other Small And Tiny Particles Are Not Able To 
Get Through The HEPA Filter.

UV Sterilize Light
A Variety Of Bacteria Can be Killed by the 365nm UV Light. The UV Germicidal Lamp is 
used to purify the air and it is able to eliminate odor caused by smoke and mold.

Anion Release
The Ionizer Release Large Amount Of Anions And Make the Oxygen Negatively-
Charged, Thus Gathering The Positively-Charged Particles Like Floating Dust, Bacteria, 
Viruses And Smoke. The Particles Become Denser And Sink To the Ground. The Smaller 
The Particle Size, The Higher The Capture Rate.



5

PRODUCT OVERVIEW

Control Panel

Front Panel

Air Inlet

Front Side Side View Rear Side

Front Panel

Control Panel

Air Inlet

Handle Air Inlet

CIRCUIT DIAGRAM

Display Panel

Front Side

Main PCB

Touch Panel PCB

Front Panel remove switch

Anti fall off switch
Live wire

Neutral wire

UV Lamp

Ionizer

Motor

Sensor
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INSTALL FILTER

1.  Take Out filter from Machine 2. Install filter and Front panel

compound filters)
 Note: Please ensure the tab side is facing 

you.

Formaldehyde removal compound filters) 
 Note: Please ensure the tab side is facing 

you.

 Note: Please ensure the handle side is facing 
you.
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CONTROL OVERVIEW
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Control Panel Display Panel Control Panel

1. Switch on

����

Touch the power button at standby mode. Machine will on last time running mode.
(Not including timer and sleep mode.)
Machine will go into standby mode after press the power button when it on running 
mode.
It will record the current operation mode at the same time.
Remark: The machine include panel switch and anti fall switch. Machine won’t turn on 
when remove panel and machine fall down.

2. Select the operating mode

��	
��
��

All button will disable when press child lock. Icon will light up and keep running.
Press this button for 3 seconds to exit this mode.

	�	���

Ionizer will on/off when press this button. The icon will light up and down accordingly.
Motor will turn on and stay low speed mode if you press this button at standby mode.

�	���

Press this button to set the working time. Every time increase 30 minutes. It will 
recycle after 12 hours. You can press 3 seconds to exit this mode. The machine will go 
into standby mode and exit timer mode if you press this button but machine not at 
purifying mode.
(Display panel will show 00:30 1:00 1:30 2:00 2:30......)
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�������	
	��

UV sterilize on/off after press this button when machine running. Icon will light up or 
down at the same time. Motor will turn on and stay low speed mode if you press this 
button at standby mode.

����

Press auto button on the control panel, machine into auto mode, “Auto”indicator on 
the panel. Under this mode, according to the degree of air pollution, automatic to start 
work, air volume automatically adjust. PM2.5<60 (Low speed), 60≤PM2.5<150 (Medium 
speed), PM2.5≥150 (High speed)

�
���

The display panel and light will turn off when sleep mode start. Motor only work at 
low speed. Timer is available at this mode. Machine will at standby mode after the time 
setting finish.Press any button to exit sleep mode.

�����

Press this button can adjust the motor speed at Low(500RPM), Medium(700RPM), High 
(900 RPM) and let the machine exit auto mode. The motor speed won’t control by 
sensor if it’s modify without permission.

���������� �!"#$%&'��%���"(��)��(%���#�

Press child lock for 5 seconds when at normal working mode(child lock mode not 
start), it will show accumulated working time of the filter. It will disappear after 3 
seconds.

3. Power Off

����

When machine running, it will turn into standby mode when press this button.
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FUNCTION DESCRIPTIONS

1. Remote Control
The product is equipped with remote control,use the button cell(If don’t use the remote control for 
a long time, please take out the battery)
Note: The buttons on the remote control, the corresponding buttons on the operation panel, 
function and operation method are exactly the same,otherwise no introduction.

2. Product use

power button, and the smart key, the machine can run under the sensor intelligent induction. The 
operation of the motor gear will follow sensors adjusted value. This operation can use the vast 
majority of applications.

button, key selection according to wind speed motor gear, to select on or off negative ions and UV 
germicidal lamp. Complete the purification function, suitable for the operating manual intervention 
force purification applications.

 In this mode cannot be automatically shift machine.

automatically in the purification of a machine, to ensure that no noise, will not effect your rest.

machine running time, it will run the countdown, will stop running automatically after the times out.
(If needs to cancel the timing, long press time 3 seconds to cancel this function.)

remote control can not work.(Long press 3 seconds locked to lift,or press the unlock button on the 
remote control)

3. Time setting

the speed key to add 1,press the sleep button to subtract 1,set”Hour”and then click the smart key 

(Press smart key back and forth for hours and wind speed. Press the wind speed and the sleep button 
to add or subtract set.)

Note:

does not affect the purification.

machine is not plugged in. The battery is designed for the latest 10 days standby, it runs out of 
battery for more than 10days, the clock function automatically reset. We need to set the clock again.
(Refer to the back of the clock setting process)
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INSTALLATION NOTICE

1. Do not place on the following places

deformation, deterioration, discoloration and malfunction.)

disorder and noise, remote control machine, disruption to television and radio, 
please put more than 1meter away.)

2. In view of the pollen and other indoor dust, this product should be placed on the ground.

ground in the room.

3. In order to make effective air circulation in the room.

while 30cm from the top surface.

4. Do not place anything on the product .
 (Otherwise may cause malfunction)

5. Do not block the air inlet and outlet.

*�

≥ 30cm

≥ 30cm

air outlet

air intlet
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SAFETY PRECAUTIONS

1. Do not lift or move the machine when it working
 Never pull the cord when moving or storing, may cause a short circuit or the power cord damage, fire or 

get an electric shock accident.

2. Do not damage the power cord or plug, do not cutting, excessive twisting, 
pulling, reverse power line. If the power cord is damaged, to avoid the danger, 
must be replaced by the manufacturer, the maintenance department or 
professional staff.

3. Do not use beyond the rated power, universal socket or connected devices, May 
cause the cord to overheat and cause fire accidents.

4. Do not touch the power plug with wet hands, may cause electric shock.

5. Prohibit the use of fingers or metal objects into the air outlet gap, may cause 
electric shock or injury.

cause electric shock or fire.

++,�
-�
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7. This product is not supposed to be used as daily ventilator , dust cleaner or 
cooker hood.

8. Do not use this product near as gas appliances, heating devices no near stove.

9. Do not use this product in a humid or high-temperature environment 
(e.g.bathroom, toilet or kitchen)

10. Do not allow children to have access to the remote control.

11. Do not place in such a place

fire accident)

12. Do not use air purifier in Aromatherapy scent insecticide environment
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MANDATORY ITEMS

1. When the following occurs, please immediately turn off the power of the machine. (May cause electric 
shock, sparks, or smoke)

2. Please regularly clean the power plug

3. Before maintenance, make sure to disconnect the power

4. Please safely insert the plug into the socket

5. Please hold the plug insulation parts to pull out power plug

cord damaged, electric shock, short circuit, fire disaster

6. When any of the following occurs, please immediately turn off the machine and find the maintenance 
department

7. Unprofessional people is not allowed to install or uninstall the machine.

++,�.
-�
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CLEANING AND MAINTAINANCE

1. Pre-Filter(Every 15 days)

or wash with water, dry throughly.

2. Cold-catalyst filter / High effection formaldehyde removing filter (Every 2 months)

sunshine.

3. Antibacterial / HEPA filter(Every 2 months)

sunshine.

4. Negative Ion Generator

negative ion

Oils
creak sound, use the brush pen as 
cleaning tool, regularly clean the dust 
around the negative ion.
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5. Particle Sensor (Every 2 months)

obr. 1 obr. 2

cotton swab

outer cover of particle sensor(fig 1), use the dry cotton swab to clean the lens (fig 2).

Tips

serious pollution), the filter life will be shortened. Please replace the filter in time.
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REPLACING THE FILTERS

Snap Joints

A                                            B                                                       C                                                      D

A. Press the middle of front panel,to make the upper button out of its position.
B. Pull out the front panel
C. Take out the filters one by one
D. Fill in new filters one by one in a correct consequence

1. Pre-Filter
2. Highly effection formaldehyde removing 

filter /Cold Catalyst Filter
3. Antibacterial / HEPA Filter

Filter change reminding reset
The machine has filter change reminding function. It’s set at 1500 hours. Please replace No.2 and No. 3 filter 
when “change” icon light up. Also please press the child lock button for 5 seconds to reset this function.
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TROUBLESHOOTING

Usually problem and way of control and protect.

Problem Solution

Can not turn on or key has no
response

1. The power cord is plugged in?
- Plug in the power.

2. The machine front plate is covered?
- Cover the front plate

3. The machine is in the Child-lock mode?
- When the display showed “child-lock” lights up, press the 

“child-lock/ reset” 5 seconds until the light off.

The air is dirty, but the indicator
still show green color, even
continuous operation, the 
indicator
is always displayed in red.

1. If the machine is put in the place of not easy to adsorbed the dirty 
air? --Change the place.

2. Particle sensor is dirty?
- Clean the sensor.

Sound during operation The negative ion generator is too much dust?
- Clean the negative ion generator.

The smell of the outlet to let a
person feel uncomfortable.

1. Filter is dirty?
- Clean the filter .

2. Filter for a long time did not change?
- Replace a new one.

Not into sleep mode automatically
in the night.

Purifier in manual mode?
- Press “Auto” button on the control panel, make sure enter the 

Auto mode.

Purifier work time is long , but the
air purifier quality not improved
obviously.

1. Have remove the filter bag ?
- Please remove filter bag in use of the first time.

2. Installation order filter is wrong?
- Installation sequence .

Display is showed “F1” or “F2” Please turn off the power immediately and find
maintenance department.
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PERFORMANCE INDICATORS

Product Name Air Purifier

Rated Total Power AC 110V~120V or AC 220V~240V, 50/60HZ
Please refer to the nameplate on the back of machine

Power 80W

Noise (Low) ≤29.4dB

Ionizer 20million/cm3

CADR(PM2.5) 320 m3/h

CCM(PM2.5) P4

CADR (Formaldehyde) 80 m3/h

CCM (Formaldehyde) F4

Application Area 22~38 m2

Filter Replace Time

Net Weight 8.5KG

Gross Weight 11.0KG

Product Size 370x195x665mm

Packing Size 420x253x720mm

Purification

Pre-filter, Cold-catalyst, Formaldehyde removal filter
(Honeycomb activated carbon filter Optional),
Antibacterial filter, UV Sterilization, HEPA filter,

Anion release.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC 

EQUIPMENT

This symbol on products or original documents means that used electric or electronic products must 
not be added to ordinary municipal waste. For proper disposal, renewal and recycling hand over these 
appliances to determined collection points. Alternatively, in some European Union states or other 
European countries you may return your appliances to the local retailer when buying an equivalent new 
appliance. Correct disposal of this product helps save valuable natural resources and prevents potential 
negative effects on the environment and human health, which could result from improper waste 
disposal. Ask your local authorities or collection facility for more details. In accordance with national 
regulations penalties may be imposed for the incorrect disposal of this type of waste.

For business entities in European Union states
If you want to dispose of electric or electronic appliances, ask your retailer or supplier for the necessary 
information.

Disposal in other countries outside the European Union.
This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of this product, request the 
necessary information about the correct disposal method from the local council or from your retailer.


