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Przygotowanie

t y ł

tylna obudowa
wlot powietrza

uchwyt

p r z ó d
panel sterowania
wylot powietrza



UWAGA:

Konserwacja - Musi być przeprowadzona przez specjalistę.
- Pamiętaj o wyłączeniu urządzeniu i odłączeniu go od zasilania przed przy-
 stąpieniem do jego serwisowania, przenoszenia, czyszczenia lub demon-
 tażu filtra.
- Niedozwolona jest nieautoryzowana wymiana przewodu zasilającego.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas - odłącz je od 
 zasilania.

Obsługa - Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj siły do naciskania przycisków na górnym panelu sterowania.
- Nie ustawiaj przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.

- NIE STOSOWAĆ Z ELEKTRONICZNYM REGULATOREM OBROTÓW.
- Aby zminimalizować ryzyko wzniecenia ognia lub porażenia prądem, nie
 używaj tego urządzenia z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej.

Nigdy tego 
nie rób

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie ustawiaj oczyszczacza powietrza w miejscu występowania ła-
 twopalnych lub wybuchowych gazów.
- Nie pozostawiaj urządzenia na dłuższy czas w nasłonecznionym miejscu.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, gdzie może mieć
 ono kontakt z wodą, np. w łazienkach.
- Nigdy nie ustawiaj urządzenia na pochyłej lub nierównej powierzchni.
- Nie używaj urządzenia, gdzie występuje duży poziom zaolejenia lub zady-
 mienia, np. w kuchniach.
- Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
- Nie modyfikuj długości przewodu zasilającego ani nie stosuj przedłużaczy 
 do zasilania tego urządzenia. Do tego samego gniazdka elektrycznego 
 nie należy podłączać innych urządzeń elektrycznych. Nieprawidłowe za-
 silanie może być przyczyną wzniecenia ognia lub porażenia prądem.

Środki bezpieczeństwa

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd 
urządzenia może nieco się różnić. Za obowiązujący uważa się rzeczywisty wygląd urządzenia.
Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o modyfikacji 
produktu. Szczegółowe informacje dostępne są u dystrybutora lub producenta.



- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej 
lub umysłowej, a także osoby nieposiadające należytego doświadczenia lub wiedzy mogą 
korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały wytyczne 
dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci 
nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez 
dzieci bez nadzoru.

- Należy nadzorować dzieci aby nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, jego wymianę należy zlecić producentowi lub autoryzowa-

nemu serwisowi.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych, należy odłączyć 

urządzenie od zasilania.
- Urządzenie wyposażone jest w lampę UV. Nie należy patrzeć się przez dłuższy czas na źródło 

światła ultrafioletowego.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu, gdzie może występować gaz palny.
- Nagromadzenie się palnego gazu wokół urządzenia może spowodować wzniecenie ognia.
- Jeżeli urządzenie przewróci się podczas pracy, należy je niezwłocznie wyłączyć i odłączyć od 

zasilania. Oceń czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli urządzenie zostało przypusz-
czalnie uszkodzone, skontaktuj się z doradcą technicznym lub obsługą klienta.

- W czasie burzy należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
- Urządzenie spełnia warunek maksymalnego, dopuszczalnego stężenia ozonu 0,050 cząste-

czek na milion (ppmv) w czasie 24 godzin. Maksymalny limit stężenia zalecany przez “Health 
Canada Guideline 2010”, dla średniego czasu 8 godzin, wynosi 0,020 cząsteczek lub mniej, 
dla prób przeprowadzonych w szczelnym pomieszczeniu, o kubaturze około 30 m3.

- To urządzenie wyposażone jest w uziemioną wtyczkę (jeden z wtyków jest szerszy). Aby 
zminimalizować ryzyko porażenia prądem, wtyczkę można podłączyć do uziemionego gniazd-
ka tylko w określony sposób. Jeżeli całkowite podłączenie wtyczki do gniazdka nie jest 
możliwe, należy obrócić wtyczkę. Jeżeli nadal podłączenie wtyczki jest niemożliwe, skontaktuj 
się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie wolno próbować obchodzić tego zabezpieczenia.

- Nie należy prowadzić przewodu pod dywanami. Nie nakrywać dywanikami, matami lub podob-
nymi pokryciami. Nie należy przeprowadzać przewodu pod meblami i podobnymi przedmiota-
mi. Należy układać go z dala od miejsc, gdzie przechodzą ludzie i gdzie może zostać nadep-
nięty lub powodować potknięcia.

- Nie uruchamiaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Takie urządzenie należy 
zutylizować lub przekazać do autoryzowanego serwisu w celu oceny stanu i/lub naprawy.

Uwagi



Montaż

1

Zdemontuj elementy filtra

Wyjmij elementy filtra 
z opakowania

Montaż elementów filtra

Zainstaluj
elementy filtra

1



Obsługa

Przycisk trybu nocnego
Naciśnij przycisk “SLEEP” aby
włączyć/wyłączyć funkcję trybu 
nocnego.

Podczas trybu nocnego, świeci się
kontrolka tej funkcji.

SLEEEP

Przycisk jonizacji
Naciśnij przycisk “ION” aby włączyć/
wyłączyć funkcję jonizacji.

Filter

ION

Pulsująca kontrolka filtra sygnalizuje 
konieczność wyczyszczenia filtra.
Po wyczyszczeniu, naciśnij przycisk 
“ION” na 3 sekundy aby wyzerować 
licznik czasu pracy. 

Lock
Funkcja blokady:

TIMER
Naciśnij jednocześnie przyciski “FAN” i “TIMER” 
na 1 sekundę aby załączyć funkcję blokady. 
Kontrolka “LOCK” zaświeci się. Naciśnięcie 
innych przycisków zostanie zignorowane.
Naciśnij te przyciski ponownie aby odblokować 
urządzenie.

FAN

Przycisk oczyszczania
Naciśnij przycisk wentylatora 
aby wybrać bardzo wysokie,
wysokie, średnie lub niskie 
obroty.

FAN

Przycisk programatora
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
“TIMER” spowoduje załączenie 
programatora, kolejno na 1 godzinę,
2 godziny, 4 godziny, 8 godzin oraz 
wyłączenie działania programu czasowego.

TIMER

Przycisk zasilania
Naciśnij aby włączyć/wyłączyć
urządzenie.POWER



Obsługa

Konserwacja

Zamontuj prawidłowo

W celu uzyskania lepszego efektu oczyszczania i uniknięcia zakłóceń komunikacji wywołanych 
ekranowaniem metali, urządzenie należy ustawić w odległości 30 cm od ścian, mebli itp. oraz 
co najmniej 50 cm od przedmiotów metalowych/urządzeń elektrycznych.

Czyszczenie/wymiana elementów filtra

Naciśnij przycisk “ION” na 3 sekundy. Licznik czasu pracy zostanie wy-
zerowany.

Wyczyść elementy filtra gdy kontrolka filtra zacznie pulsować.

Wyczyść filtr środkiem czyszczącym lub szczotką.

Zainstaluj elementy filtra.
Przeczytaj rozdział “Montaż” w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zalecenie wymiany elementów filtra w przypadku ich uszkodzenia
lub słabego efektu filtracji.

Filter

ponad 30 cm

po
na

d 3
0 c

m

ponad 30 cm

ION



Diagnostyka usterek
Przed wezwaniem serwisu sprawdź:

Zleć naprawę urządzenia w następujących sytuacjach:
1. Urządzenie działa nieprawidłowo lub w ogóle nie działa, a powyższe rozwiązania są
 bezskuteczne.
2. Urządzenie działa nieprawidłowo ponieważ do urządzenia przedostały się przedmio-
 ty lub woda.

Słaby efekt 
oczyszczania
i usuwania 
zapachów

Trudno usunąć
zapachy i dym

Oczyszczacz 
nie uruchamia się

- Źle podłączony przewód
 zasilający 
- Urządzenie nie zostało 
 włączone przyciskiem 
 zasilania.

- Filtry zainstalowane od 
 złej strony.
- Żywotność filtrów dobiegła 
 końca.
- Zatkany wlot powietrza.

- Czy po wyczyszczeniu 
 elementów filtra naciśnięto 
 przycisk “ION” na 3 s?
- Czy przed montażem 
 elementy filtra zostały 
 wyjęte z opakowania?

- Usuń opakowanie
 elementów filtra.

- Naciśnij przycisk “ION” na
 3 sekundy po wyczysz-
 czeniu elementów filtra.

- Prawidłowo zainstaluj 
 elementy filtra.
- Wymień elementy filtra 
 na nowe.
- Usuń przyczynę blokady
 wlotu powietrza.

- Poprawnie podłącz
 urządzenie do gniazdka
 elektrycznego. 
- Naciśnij przycisk 
 zasilania.

Diagnostyka usterki Możliwa przyczyna Sugerowane rozwiązanie

Kontrolka filtra 
nie gaśnie



Utylizacja urządzenia

Używanie urządzenia w krajach Unii Europejskiej wymaga zastosowania poniższych wytycz-
nych:

UTYLIZACJA: Nie należy wyrzucać urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami komunal-
nymi. Niezbędna jest specjalna obróbka takich urządzeń w dedykowanych punktach zbiórki 
odpadów.

NIedozwolone jest wyrzucenie urządzenia wraz z odpadami domowymi.
Dopuszczalne są następujące metody utylizacji:
A) Gmina wyznaczyła punkty zbiórki, gdzie odpady elektroniczne przyjmowane są nieodpłatnie.
B) Podczas zakupu nowego produktu, sprzedawca nieodpłatnie przyjmie stare urządzenie.
C) Producent nieodpłatnie odbierze zużyty sprzęt od użytkownika.
D) Ponieważ zużyte urządzenia zawierają cenne zasoby, można je sprzedać w punkcie zbiórki 

złomu.
Pozostawienie tego urządzenia w lesie lub innym obszarze przyrodniczym zagraża zdrowiu i 
jest negatywne dla środowiska. Substancje niebezpieczne mogą wyciec do wód gruntowych i 
zostać wprowadzone do łańcucha pokarmowego.
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