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Właściwości
Oczyszczanie powietrza

Duża intensywność zasysania w przypadku trybu silnego nawiewu 
powoduje przechwytywanie kurzu i pyłu, itp.

Wydajność oczyszczania zwiększa się w miarę zwiększania się strumienia nawiewu.• 

Powietrze jest nawiewane do 
pomieszczenia silnym strumieniem.

Silne ssanie 
z 3 kierunków

Pyłki

Nieprzyjemny zapach

Kurz

Skuteczne działanie przeciwpyłkowe
W przypadku silnego strumienia powietrza dzięki swoim dużym rozmiarom wyłapywane są również pyłki szybko 
osiadające.

Neutralizacja i usuwanie nieprzyjemnych zapachów z powietrza

Wyładowania elektronowe powodują rozkład nieprzyjemnych zapachów.
Powtarzanie cyklu rozkładu pozwala zachować zdolność do neutralizacji nieprzyjemnych • 
zapachów.

Adsorpcja
Katalizator dezodoryzujący 

pochłania nieprzyjemny zapach.

Regeneracja
Możliwości w zakresie 

pochłaniania nieprzyjemnych 
zapachów można regenerować.

Powtarzanie cyklu 
regeneracji pozwala 
zachować zdolność 

do neutralizacji 
nieprzyjemnych 

zapachów.

Rozkład
Wyładowania elektronowe powodują 
rozkład nieprzyjemnych zapachów.

Wymiana katalizatora neutralizującego 
nieprzyjemne zapachy jest niepotrzebna.

Katalizator neutralizujący nieprzyjemne zapachy
Nieprzyjemny 

zapach
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Co to są wyładowania elektronowe?

Wyładowania elektronowe to rodzaj wyładowań, 
wskutek których tworzą się elektrony o dużej 
prędkości, mające silne zdolności utleniające, 
redukcyjne lub powodujące szybką eliminację 
nieprzyjemnych zapachów. (Ze względów bez
pieczeństwa zadbano o to, aby elektrony o dużej 
prędkości były generowane i pochłaniane 
w obrębie urządzenia.)

W trakcie wyładowań może być słyszalny odgłos 
syczenia. Nie oznacza on usterki. Ponadto odgłos 
ten może się obniżyć lub jego charakter może 
zmienić się w zależności od środowiska operacyj
nego. Żadna z tych sytuacji nie oznacza problemów. 
Podczas wytwarzania ozonu może być wyczuwalny 
jego zapach. Ilość gazu jest jednak pomijalna i nie 
wpływa negatywnie na zdrowie ludzi.
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Środki ostrożności
Przed użyciem należy przeczytać te środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia. �
Środki ostrożności zastosowane w niniejszym podręczniku sklasyfi kowano wg dwu następujących  �
typów. Zawierają one ważne informacje o bezpieczeństwie, dlatego należy nieustannie ich przestrzegać.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić 
do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. 

PRZESTROGA

Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić 
do obrażeń ciała lub strat materialnych. 
W niektórych sytuacjach konsekwencje mogą być tragiczne.

Ikony prezentowane w niniejszej publikacji mają następujące znaczenie. �
Postępowanie 
zabronione.

Należy postępować 
dokładnie według instrukcji.

Odłączyć wtyczkę 
od przewodu zasilania.

Trzymać z dala 
od płomieni.

Nie rozkręcać. Nie obsługiwać 
mokrymi rękoma. Nie zwilżać.

Po przeczytaniu instrukcję należy zachować w łatwodostępnym miejscu, tak aby było można do niej sięgnąć w przyszłości. �

OSTRZEŻENIE

Przewód 
zasilający 
i wtyczka

Należy stosować wyłącznie zasilanie 220240V.• 
Podłączenie do źródła zasilania o innych parametrach może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. 

Nie wolno dopuszczać do uszkodzenia, nieuzasadnionego zginania ani skręcania kabla ani ciągnięcia za • 
niego. Nie dokonywać modyfi kacji konfi guracji we własnym zakresie. Przed użyciem rozprostować kabel. 
Nie należy stawiać na kablu ciężkich przedmiotów ani dopuszczać do jego przytrzaśnięcia. 
Uszkodzenie przewodu zasilającego może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są • 
uszkodzone; nie używać, jeśli nie można pewnie wetknąć wtyczki do gniazda. 
Uszkodzenie lub poluzowanie przewodu zasilającego lub wtyczki może doprowadzić do pożaru 
w wyniku wystąpienia zwarcia lub do porażenia prądem elektrycznym.

Nie używać urządzenia poza zakresem parametrów znamionowych • 
gniazda elektrycznego lub rozgałęźnika.
Przekroczenie parametrów znamionowych rozgałęźnika z wieloma gniazdami może doprowadzić do pożaru wskutek przegrzania. 

Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki zasilania w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. • 
Postępowanie takie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru wskutek przegrzania.

Zwrócić uwagę, by całkowicie włożyć wtyczkę przewodu zasilającego zasilania do gniazda elektrycznego.• 
Niepełny styk złączy może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru wskutek przegrzania.

Należy systematycznie suchą ściereczką przecierać wtyczkę przewodu • 
zasilającego w celu usunięcia kurzu i innych zabrudzeń. 
Niesprawne działanie izolacji w wyniku występowania wilgoci lub innych czynników może prowadzić do pożaru.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak zapach • 
spalenizny, należy zatrzymać pracę i odłączyć wtyczkę urządzenia od zasilania. 
Dalsza eksploatacja urządzenia bez wyeliminowania źródeł nieprawidłowości takich jak zapach 
spalenizny może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru w wyniku przegrzania.
Należy skonsultować się z dealerem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, • 
dealera lub osobę odpowiednio wykwalifi kowaną; zaniechanie tego grozi wypadkiem.
Uszkodzenie przewodu zasilającego może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru wskutek przegrzania.

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym urządzenie to wyposażono w spolaryzowaną • 
wtyczkę, której jeden bolec jest szerszy niż drugi. Gwarantuje to możliwość włożenia wtyczki do gniazda 
tylko w jeden, prawidłowy sposób. Jeśli nie uda się wetknąć wtyczki do gniazda, należy ją odwrócić. Jeśli 
wtyczka nadal nie pasuje, należy skontaktować się z odpowiednio wykwalifi kowaną osobą, która dokona 
instalacji właściwego gniazda. Nie wolno w żaden sposób modyfi kować samej wtyczki.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przenoszenia urządzenia • 
należy zatrzymać jego pracę i odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda. 
Przenoszenie urządzenia podłączonego do zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia lub do porażenia prądem elektrycznym.

Urządzenie 
główne

Nie należy eksploatować urządzenia w miejscach, w których • 
w powietrzu unoszą się opary oleju, np. oleju maszynowego. 
Opary oleju mogą być przyczyną pękania części urządzenia, porażenia elektrycznego lub pożaru. 

Nie należy używać tego produktu w atmosferze zanieczyszczonej parami oleju, np. w kuchniach, • 
gazami palnymi, żrącymi ani w atmosferze zanieczyszczonej opiłkami metalu. 
Eksploatacja w takiej atmosferze może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia urządzenia. 

Nie wolno wkładać palców ani przedmiotów obcych do wlotów • 
i wylotów powietrza ani innych otworów. 
Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, obrażeń lub uszkodzeń. 

Nie wolno dopuszczać do zawilgocenia wylotu powietrza ani ramy urządzenia. • 
Kontakt z wodą może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
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OSTRZEŻENIE

Urządzenie 
główne

Nie należy używać substancji palnych, np. lakierów do włosów ani • 
środków owadobójczych w pobliżu produktu. 
Urządzenia nie należy przecierać benzenem ani rozpuszczalnikiem. 
Substancje te mogą być przyczyną pękania części urządzenia, porażenia elektrycznego lub pożaru. 

Do czyszczenia urządzenia używać wyłącznie neutralnych detergentów. • 
Zastosowanie do czyszczenia urządzenia detergentów na bazie chloru lub o kwaśnym odczynie 
może spowodować wytworzenie szkodliwych gazów i niekorzystnie wpływać na zdrowie.

Niniejsza instrukcja konserwacji jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez • 
odpowiednio wykwalifi kowane osoby. W celu obniżenia ryzyka porażenia prądem 
elektrycznym czynności serwisowe inne niż opisane w niniejszej instrukcji 
powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifi kacjach.

Papierosy, kadzidełka i inne źródła ognia należy trzymać z dala od urządzenia. • 
Zetknięcie z płomieniem może doprowadzić do pożaru.

Nie demontować, nie zmieniać konfi guracji ani nie naprawiać urządzenia własnymi siłami. • 
Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, odniesienia obrażeń lub pożaru. 
Należy skontaktować się z dealerem.

Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękoma. • 
Kontakt z wodą może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, • 
ani w miejscach, w których dochodzi do nagłych zmian temperatur, takich jak chłodnie. 
Nieprawidłowe warunki w miejscu eksploatacji mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń.

PRZESTROGA

Przewód zasilający 
i wtyczka

Chwycić za wtyczkę — nie za przewód zasilający — i pociągnąć w celu • 
odłączenia urządzenia. 
Ciągnięcie za przewód zasilający może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym w wyniku zwarcia.

Przed wyłączeniem z eksploatacji na dłuższy czas należy odłączyć • 
wtyczkę zasilającą od gniazda. 
Uszkodzenie izolacji może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, wystąpienia prądu 
upływowego lub pożaru.

Urządzenie 
główne

Nie należy używać urządzenia w miejscu wystawionym na • 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu lub wiatru.
Przegrzanie lub kontakt z wodą może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 

Nie należy eksploatować urządzenia w miejscach o podwyższonej temperaturze, np. w pobliżu nagrzewnic. • 
Wysoka temperatura może spowodować odbarwienie lub deformację urządzenia. 

Nie wieszać na urządzeniu i w jego pobliżu prania, elementów odzieży ani nie wieszać w bezpośredniej • 
bliskości fi ran i zasłon, by nie dochodziło do blokowania wlotów ani wylotu powietrza. 
Kłaczki pochodzące z tkanin mogą zablokować drogi nawiewu powietrza, co może prowadzić do przegrzania i pożaru. 

Nie eksploatować urządzenia w przypadku nierównej podłogi.• 
Przewrócenie urządzenia może spowodować rozlanie zawartej w nim wody, co może spowodować 
zalanie mebli i wyposażenia lub doprowadzić do pożaru i porażenia prądem elektrycznym. 
Po upadku urządzenia należy je niezwłocznie przywrócić do pozycji pionowej.

Nie eksploatować urządzenia w miejscach, w których używane są chemikalia. • 
Lotne substancje chemiczne lub rozpuszczalniki (stosowane np. w szpitalach, zakładach produkcyjnych, laboratoriach, salonach kosmetycznych, laboratoriach fotografi cznych, 
itp.) mogą powodować uszkodzenia podzespołów mechanicznych, a w efekcie prowadzić do wycieków wody, co może powodować zawilgocenie wyposażenia, itp.

W pobliżu urządzenia nie należy używać substancji w proszku, takich jak kosmetyki. • 
Kontakt z substancjami w proszku może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia. 

Nie należy używać urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak pomieszczenia WC. • 
Niewystarczająca wentylacja może być przyczyną przegrzania i pożaru.
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Środki ostrożności
PRZESTROGA

Urządzenie 
główne

Nie należy wystawiać zwierząt ani roślin na bezpośrednie działanie powietrza nawiewanego z urządzenia. • 
Nadmierne narażenie na przeciągi może niekorzystnie wpływać na urządzenie. 

Akwaria, wazony i inne naczynia należy trzymać z dala od urządzenia.• 
Przedostanie się wody do urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia. 

Nie wolno stawać, siadać ani kłaść się na urządzeniu. • 
Upadek z urządzenia lub jego przewrócenie może skutkować obrażeniami. 

Nie należy demontować fi ltru, gdy urządzenie leży na boku. • 
Postępowanie takie ułatwia wnikanie do urządzenia kurzu, a w efekcie prowadzi do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. 

Nie należy eksploatować urządzenia w pobliżu sprzętu oświetleniowego (zachować odległość minimum 1 m). • 
Reakcja głównego urządzenia na sygnał z pilota zdalnego sterowania może ulec osłabieniu, 
zaś jego obudowa może zmienić kolor.

W przypadku eksploatacji urządzenia w pomieszczeniu z urządzeniem • 
palnikowym należy zapewnić systematyczną wentylację. 
Niewystarczająca wentylacja może prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla. 
Ten produkt nie umożliwia usunięcia tlenku węgla. 

Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonej • 
sprawności fi zycznej, sensorycznej lub intelektualnej ani przez osoby 
nie dysponujące wystarczającą wiedzą, chyba że chyba że nad ich 
bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.
Na czas czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania, wyciągając wtyczkę.• 
Przenoszenie urządzenia podłączonego do zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia lub do porażenia prądem elektrycznym.

To urządzenie wymaga przeprowadzania systematycznych przeglądów • 
oraz usuwania nagromadzonego kurzu, który może ulec zapłonowi, 
co skutkuje pożarem.

Inne

W przypadku eksploatacji urządzenia w pomieszczeniach, w których • 
mieszkają zwierzęta, należy zabezpieczyć je przed załatwianiem przez 
te zwierzęta potrzeb fi zjologicznych. Należy także wyeliminować 
możliwość przegryzienia kabla przez zwierzę. 
Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Jeśli mimo to dojdzie do niewłaściwego 
zachowania się przez zwierzę, należy zatrzymać pracę, odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z dealerem.

Nie należy używać urządzeń palnikowych w miejscach, w których są one • 
wystawione na bezpośrednie oddziaływanie strumienia powietrza z urządzenia.
Niepełne spalanie może prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, itp. 

Na czas rozpylania w pomieszczeniu chemicznych środków • 
owadobójczych należy zatrzymać pracę, eliminując w ten sposób 
możliwość zassania substancji chemicznej do urządzenia.
Ponieważ substancje chemiczne gromadzą się we wnętrzu urządzenia, niektóre osoby mogą 
w zależności od stanu fi zycznego wykazywać nadmierną wrażliwość na nie, co może w efekcie 
prowadzić do pogorszenia ich stanu zdrowia. 

Środki ostrożności w trakcie użycia
Należy zwrócić uwagę, by odbiorniki telewizyjne, radioodbiorniki, zegary z radiem i przewody antenowe znajdowały się w odległości minimum 2 metrów od urządzenia. • 
Obwód wewnątrz urządzenia oraz jego przewody mogą powodować zniekształcenia w obrazie telewizyjnym lub inne zakłócenia.
(Zakłócenia w odbiorze fal dźwiękowych mogą jednak wystąpić nawet w przypadku odległości większej niż 2 metry, w zależności od mocy fal radiowych. 
Odbiór sygnału zagłuszają szczególnie anteny wewnętrzne, należy więc umieszczać je możliwie jak najdalej od urządzenia, aby uniknąć zakłóceń). 

Nie należy używać urządzeniach w miejscu eksploatacji wyciągów kuchennych i kominowych. • 
Może to bowiem skrócić czas żywotności fi ltru wstępnego oraz fi ltru torebkowego, a to z kolei może doprowadzić do uszkodzeń. 

Nie należy używać urządzenia do zastosowań związanych z ochroną przedmiotów sztuki, materiałów • 
naukowych, itp. ani do zastosowań komercyjnych i innych zastosowań specjalnych. 
Eksploatacja urządzenia do takich celów może pogorszyć jakość zabezpieczanych przedmiotów. 

Po zakończeniu czyszczenia urządzenia należy prawidłowo zamocować jego podzespoły. • 
Eksploatacja urządzenia po zdemontowaniu fi ltrów może prowadzić do uszkodzenia.

Wyładowania elektronowe i gromadzenie pyłu elektrostatycznego
Ze względu na niewielką ilość ozonu z wylotu powietrza mogą wydostawać się nieprzyjemne zapachy, lecz jego ilość jest pomijalna • 
i nie ma to wpływu na zdrowie ludzi.

Ten produkt nie umożliwia usunięcia szkodliwych substancji (tlenku węgla itp.) z dymu papierosowego.
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Nazwa i działanie każdej z części
Przód

Wlot powietrza do czujnika 
jakości powietrza (czujnik 
zapylenia)

Wlot powietrza do 
czujnika zapachów

Odbiornik

Panel przedni

Tabliczka z nazwą modelu / 
numerem seryjnym

Wlot powietrza

Wylot powietrza
Tył

Wnętrze urządzenia

Uchwyty

Hak na przewód zasilający
Może służyć do zwijania nadmiaru 
przewodu zasilającego. Strona 12. ►

Wtyczka zasilania

Przewód zasilający

Przytrzymuje 4 zamienne 
fi ltry torebkowe. 

Strona 9. ►

Pojemnik na fi ltr

Panel przedni

Nawiew i 
wentylacja

Najonizowany 
przewód (tył)

Rama jonizująca

Płyty o biegunach 
różnoimiennych

Osłona 
bezpieczeństwa

Wyświetlacz 
urządzenia

Strona 7. ►

Strona 16. ►Strona 16. ►

Strona 15. ►

(fi ltr elektronowy)

URZĄDZENIE2

Strona 20. ►

(szary)

Katalizator neutralizujący nieprzyjemne zapachy

Strona 16. ►
(przód: biały, tył: niebieski)

Filtr torebkowy

Strona 21. ►
(Jonizator plazmowy)

URZĄDZENIE1

Strona 19. ►
(zielony)

Filtr wstępny

Strona 15. ►

Nie wolno zdejmować osłony 
bezpieczeństwa. 
(Niezastosowanie się do tej instrukcji 
może doprowadzić do porażenia 
prądem elektrycznym lub obrażeń).

PRZESTROGA

Gniazdo do przechowywania 
pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego 
sterowania

Stanowi dobry schowek na 
pilota zdalnego sterowania, 
gdy nie jest on używany.
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Nazwa i działanie każdej z części
Pilot zdalnego sterowania Strona 13, 14. ►

Przycisk zabezpieczenia przed dziećmi
Zabezpiecza przed manipulacjami urządzeniem 
przez dzieci.

Przycisk regulacji jasności
Jasność lampki wyświetlacza urządzenia 
można regulować. Lampka natężenia nawiewu powietrza (zielona)

Lampka natężenia nawiewu powietrza 
wskazuje nawiew powietrza w trybie 
"  (Nawiew automatyczny)" oraz 
"Nawiew ręczny".

Lampka czujnika jakości powietrza (czujnik zapylenia)

Trójkolorowe wskaźniki (zielony, żółty, czerwony) oznaczają natężenie zanieczyszczenia powietrza.
Jeśli powietrze jest czyste, zapalona jest zielona lampka.• 

W poniższym przypadku zielona lampka zapala się tylko na  �
pierwsze 7 sekund, niezależnie od poziomu zanieczyszczenia.
1)  Eksploatacja bezpośrednio po założeniu panelu przedniego 

i URZĄDZENIE1
2)  Eksploatacja bezpośrednio po ponownym podłączeniu wtyczki zasilania
Jeśli czułość czujnika jakości powietrza jest niewielka, należy zmienić  �
ustawienie. Strona 22. ►

Czułość czujnika jakości powietrza może spaść w zależności  �
od miejsca instalacji lub rozmiaru cząstek stałych.
Jeśli tak się stanie, należy zmienić miejsce instalacji urządzenia Strona 11. ►  
lub wyregulować czułość czujnika jakości powietrza. Strona 22. ►

Kurz

Mały

Duży

Zielony

Żółty Zielony

Czerwony Żółty Zielony

Zapalona

Wykrywalne Dym z papierosów, pyłki, kurz, sierść zwierząt, sadza z silników wysokoprężnych

Niekiedy niewykrywalne Para, opary oleju

Wyświetlacz urządzenia

Przycisk 
automatycznego 

wentylatora

Przycisk turbo

Przycisk 
WYŁĄCZNIKA 
CZASOWEGO

Lampka automatycznego 
wentylatora (żółta)

Lampka zabezpieczenia przed 
dziećmi (pomarańczowa)

Przycisk ON/OFF

Przycisk nastawy 
wentylatora

Przycisk fi ltru 
przeciwpyłkowego

Przycisk 
trybu snu
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Lampka pracy
Lampka turbo (pomarańczowa)• 
Lampka fi ltra przeciwpyłkowego • 
(zielona)
Lampka trybu snu (zielona)• 

Lampka fi ltra (pomarańczowa)
Lampka fi ltra zapala się w sytuacji, gdy fi ltr 
torebkowy wymaga wymiany i zaczyna migać po 
upływie pewnego czasu od włączenia lampki.

Strona 21. ►

Lampka urządzenia (pomarańczowa)
"URZĄDZENIE1"→  Ta lampka zapala się, gdy nadchodzi termin • 

oczyszczenia jonizatora plazmowego.
"URZĄDZENIE2"→  Ta lampka zapala się, gdy nadchodzi czas • 

czyszczenia fi ltru elektronowego.
Strona 19, 20. ►

Nawet jeśli lampka nie zapala się, fi ltr elektronowy należy czyścić raz • 
na każde 3 miesiące.

Lampka czujnika nieprzyjemnych zapachów

Trójkolorowe wskaźniki (zielony, żółty, czerwony) oznaczają natężenie nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli powietrze jest czyste, zapalona jest zielona lampka.• 

W poniższym przypadku zielona lampka zapala się tylko na  �
pierwszą minutę. Początkowe natężenie nieprzyjemnych zapachów 
rejestrowane jest jako natężenie standardowe.
1)  Eksploatacja bezpośrednio po założeniu panelu przedniego i URZĄDZENIE1
2)  Eksploatacja bezpośrednio po ponownym podłączeniu wtyczki zasilania
Jeśli poziom intensywności zapachów nie zmienia się, lecz pozostaje  �
na stałym poziomie, czujnik zapachu może nie wykryć nawet wyjątkowo 
silnego zapachu.
Czujnik nieprzyjemnych zapachów może nie wykrywać niektórych typów  �
zapach achów odzwierzęcych, z wyjątkiem amoniaku, czosnku, itp.
Może się zdarzyć, że mimo iż będzie zapalona zielona lampka,  �
użytkownik wyczuje pewien zapach (jest to uzależnione także od 
indywidualnej wrażliwości).
W przypadku utrzymywania się nieprzyjemnych zapachów należy 
ustawić ręczny tryb nawiewu powietrza i uruchomić urządzenie przy 
wyższym strumieniu.

Nieprzyjemny 
zapach

Słaby

Silny

Zielony

Zielony Żółty

Zielony Żółty Czerwony

Zapalona

Wykrywalne Zapach dymu nikotynowego, zapachy towarzyszące gotowaniu, zapachy zwierząt i zapachy z toalet, 
a także zapach odpadków pleśni, substancji w aerozolu i alkoholu

Niekiedy niewykrywalne Nagłe zmiany temperatury i wilgotności, bezzapachowe gazy takiej jak tlenek węgla, para, pary 
oleju, gaz z palników gazowych

Przycisk włączania / 
wyłączania / zmiany trybu 

Tryb pracy zmienia się po każdym 
naciśnięciu przycisku.

Strona 14. ►

Przycisk zerowania fi ltra
Lampkę fi ltru można wyłączyć, naciskając 
przycisk przez 5 sekund po wymianie fi ltru 
torebkowego na nowy.

Strona 21. ►

Lampka wyłącznika 
czasowego (żółta)
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Przygotowanie do pracy
Lista kontrolna akcesoriów �
Należy sprawdzić, czy dołączono wszystkie akcesoria.

A
B

C

D

A:  Filtr torebkowy…1 arkusz
< Na potrzeby wstępnej 
instalacji >

Wewnętrzny element amortyzacyjny

B: Instrukcja 
obsługi…1 instrukcja
(ta instrukcja)

Pakiet wewnętrzny

C: Pilot zdalnego 
sterowania…1 urządzenie

W gnieździe do 
przechowywania pilota 
zdalnego sterowania

D: Filtry torebkowe…4 arkusze
< Filtry zamienne >

Pojemnik na fi ltr

Wkładanie fi ltru torebkowego �
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy koniecznie 
zamocować fi ltr torebkowy.

Zdejmij panel przedni.1 
Nacisnąć 2 zaciski (prawy i lewy), a następnie pociągnąć • 
panel przedni w górę i zdemontować go.

Pchnij

Klips
(po jednym po prawej 
i lewej stronie)

Panel przedni

Wymontować URZĄDZENIE1.2 
Przytrzymując URZĄDZENIE1 za uchwyty, pociągnąć • 
URZĄDZENIE1 w górę w celu wyciągnięcia go. 

Uchwyty

URZĄDZENIE1

1) 
Pociągnąć

2) 
W górę

Wymontować katalizator neutralizujący 3 
nieprzyjemne zapachy.

Przytrzymując katalizator neutralizujący nieprzyjemne • 
zapachy za uchwyty, pociągnąć katalizator w górę w celu 
wyciągnięcia go. 

Uchwyty

Katalizator neutralizujący nieprzyjemne zapachy

1) 
Pociągnąć

2) 
W górę
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Założyć fi ltr torebkowy. 4 
Upewnić się, że fi ltr wstępny (zielony) oraz fi ltr torebkowy 
(przód: biały, tył: niebieski) znajdują się na miejscu. 
W razie uruchomienia urządzenia bez fi ltrów może dojść 
do uszkodzenia urządzenia. 

Zamocować otwory (po 5 po prawej i lewej stronie) fi ltru 1) 
torebkowego w uszach mocujących (po 5 po prawej i 
lewej stronie) katalizatora neutralizującego zapachy. 

Otwory 
(po 5 po prawej i lewej stronie)

Filtr torebkowy

Katalizator neutralizujący nieprzyjemne zapachy

Umieścić białą 
stroną do przodu.

Wystający element 
(po 5 po prawej i lewej stronie)

Umieścić fi ltr torebkowy pod zaczepami (4 miejsca) 2) 
w górnej i dolnej części katalizatora neutralizującego 
zapachy. 

Zaczepy u góry i u dołu 
(w 4 miejscach)

Wydajność urządzenia ulegnie obniżeniu, jeśli fi ltr • 
torebkowy zostanie zamocowany odwrotnie.

Zamontować katalizator neutralizujący 5 
nieprzyjemne zapachy. 

Przytrzymując katalizator neutralizujący nieprzyjemne • 
zapachy za uchwyty, umieścić wystające elementy 
w rowkach (4 miejsca) w dolnej części urządzenia 
głównego i wcisnąć katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy w główne urządzenie.

 2)  Nacisnąć katalizator 
neutralizujący nie
przyjemne zapachy aż 
do usłyszenia kliknięcia.

Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

Uchwyty

1) 
Zainstalować 
tutaj.

Zamontować URZĄDZENIE1.6 
Przytrzymując URZĄDZENIE1 za uchwyty, umieścić • 
wystające elementy w rowkach (2 miejsca) w dolnej 
części urządzenia głównego i wcisnąć URZĄDZENIE1 
w główne urządzenie.

Uchwyty

URZĄDZENIE1

1) 
Zainstalować 
tutaj.

2)  Nacisnąć URZĄDZENIE1 
aż do chwili usłyszenia 
kliknięcia.

Załóż panel przedni.7 
Zamocować górne zaczepy (2 miejsca) górnego panelu • 
w górnych rowkach (2 miejsca) głównego urządzenia, 
a następnie zamknąć przedni panel.

Panel przedni

Górne zaczepy 
(2 miejsca)

2)  Nacisnąć panel 
przedni aż do chwili 
usłyszenia kliknięcia.

1)  Zamocować zaczepy.

Górne wycięcia 
(2 miejsca)

[Widok od góry]

Niewłaściwe ustawienie panelu przedniego powoduje 
aktywację wyłącznika bezpieczeństwa. Urządzenie 
może nie zacząć działać od razu. Strona 16. ►
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Przygotowanie do pracy
Montaż urządzenia �

W przypadku montażu na stole lub podłodze

100 cm od sufi tu

50 cm od ściany

50 cm od ściany

Strumień powietrza

10 cm od ściany

Ściana, na której zamocowano oczyszczacz powietrza, może • 
(w zależności od jej powłoki i atmosfery) ulec zabrudzeniu, 
nawet w przypadku przestrzegania wymiarów podanych 
po lewej stronie. W takich przypadkach należy przenieść 
urządzenie na bezpieczną odległość od ściany.
Jeśli oczyszczacz powietrza jest używany przez dłuższy • 
czas w tym samym miejscu, dolna część urządzenia i podłoga 
mogą ulec zabrudzeniu, ponieważ wlot zasysający powietrze 
znajduje się w dolnej części urządzenia. Zaleca się okresowe 
czyszczenie urządzenia.

PRZESTROGA

UWAGA

Powietrze jest wydmuchiwane nieznacznie na prawą stronę, • 
lecz z urządzeniem nie dzieje się nic złego.
Należy wybrać lokalizację umożliwiającą rozprowadzenie • 
powietrza po całym pomieszczeniu.
Umieścić oczyszczacz powietrza na płaskiej powierzchni, • 
która zapewni jego stabilność. Jeśli podłoga jest nierówna, 
może to spowodować nadmierne wibracje urządzenia.

Wskazówki dotyczące właściwej instalacji

Z punktu widzenia usuwania kurzu optymalnie jest instalować urządzenie w dolnych • 
partiach pomieszczenia. Z punktu widzenia usuwania dymu papierosowego optymalnie 
jest instalować urządzenie w wyższych partiach pomieszczenia.
W przypadku zainstalowania oczyszczania powietrza naprzeciw klimatyzatora cyrkulacja • 
ulega zwielokrotnieniu. 
Urządzenie wyrównuje temperaturę w pomieszczeniu w trybie oczyszczania powietrza 
podczas ogrzewania i chłodzenia.
Odbiorniki TV, radioodbiorniki i wieże stereo powinny znajdować się w odległości nie • 
mniejszej niż 2 metry od urządzenia.
(Obwód wewnątrz urządzenia oraz jego przewody mogą powodować zniekształcenia 
w obrazie telewizyjnym lub inne zakłócenia). 
Telefony bezprzewodowe oraz zegary z radiem także należy trzymać z dala od tego 
urządzenia.

Strumień powietrza

Urządzenia nie należy eksploatować w warunkach podanych poniżej.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.• 
(Reakcja głównego urządzenia na sygnał z pilota zdalnego sterowania może ulec osłabieniu, zaś jego obudowa może zmienić kolor).
Nie eksploatować w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury.• 
(Wysoka temperatura może spowodować odbarwienie lub deformację urządzenia).
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Przygotowanie pilota zdalnego sterowania �
Bateria znajduje się już w pilocie zdalnego sterowania.

Pilota zdalnego sterowania można używać wyłącznie • 
po ściągnięciu przezroczystego arkusza folii.

Przezroczysty 
arkusz folii

Wymiana baterii

Przesunąć występ w pokrywie w tylnej 1 
części pilota w kierunku oznaczonym 
strzałką.

Ściągnąć pokrywę.2 
Wymienić baterię.3 
Zamknąć pokrywę, umieszczając 4 
ją w pierwotnym położeniu.

2 4

3
1

Ustawić biegun + baterii 
w stronę +  pokrywy i 
założyć pokrywę.

Bateria

Zaczep

Włożyć wtyczkę zasilania  �
do gniazda elektrycznego. 

Wtyczka 
zasilania

Gniazdo 
elektryczne

Istnieje możliwość 
dostosowania długości 
przewodu zasilającego przez 
zwinięcie jego nadmiaru.

Sposób użycia
Skierować nadajnik pilota zdalnego sterowania na odbiornik • 
urządzenia.
W przypadku obecności przedmiotów zakłócających odbiór 
sygnału, takich jak zasłony, urządzenie może nie odbierać 
sygnału.
Odległość, z której pilot zdalnego sterowania może nadawać • 
sygnał, wynosi około 6 m.

30° 30°

[Widok od góry]

5 m

Obszar zasięgu 
czujnika

6 m

5 m

Odbiornik

Nadajnik

UWAGA

Bateria 
Umieścić baterie w miejscach, w których będą one poza zasięgiem małych dzieci. • 
Jeśli mimo to dojdzie do połknięcia baterii, należy koniecznie niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Usuwając baterie, należy osłonić bieguny baterii taśmą.• 
Zmieszanie z innymi metalami lub bateriami może spowodować wybuch, spalenie lub reakcję egzotermiczną.
Okres wymiany wynosi około 1 roku, lecz jeśli odbiór staje się utrudniony, należy wymienić baterię na nową baterię litową CR2025 tego • 
samego typu.
Może okazać się niezbędna wymiana baterii do zegarka, której termin ważności się zbliża, przed zalecaną datą.• 
Aby uniknąć uszkodzenia lub obrażeń na skutek wycieku lub wybuchu, należy wyjąć baterie z urządzenia, które nie będzie używane przez • 
dłuższy czas.
Bateria do zegarka dołączona do pilota zdalnego sterowania jest przeznaczona do rozpoczęcia pracy. Bateria do zegarków może wyczerpać • 
się w okresie znacznie krótszym niż 1 rok.

Pilot zdalnego sterowania 
Należy uważać, by nie upuścić ani nie zamoczyć pilota zdalnego sterowania. (Powoduje to uszkodzenie).• 
Odbiór sygnałów mogą zakłócać znajdujące się w pomieszczeniu świetlówki ze starterem elektronicznym.• 
Nie należy eksploatować urządzenia w pobliżu sprzętu oświetleniowego (zachować odległość minimum 1 m). • 
(Reakcja głównego urządzenia na sygnał z pilota zdalnego sterowania może ulec osłabieniu, zaś jego obudowa może zmienić kolor).



Upewnij się, że panel 
przedni został zamknięty.
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Sposób eksploatacji

Uruchamianie urządzenia

Naciśnij przycisk  .
Urządzenie uruchomi się i włączy się lampka nawiewu.• 

Po naciśnięciu przycisku •  podczas pracy 
urządzenia zostanie ona przerwana.

Po następnym naciśnięciu przycisku •  praca 
rozpoczyna się z tymi samymi ustawieniami, co poprzednio.

(Przykładowy ekran 
początkowy wyświetlacza)

Zabezpieczenie przed nieprawidłową obsługą przez dzieci

Zabezpieczenie przed dziećmi

Naciśnij przycisk •  i przytrzymaj przez około 2 sekundy, 
aby załączyć zabezpieczenie przed dziećmi.
Zabezpieczenie przed dziećmi można zwolnić, naciskając • 

ponownie przycisk  i przytrzymując przez około 2 sekundy. 
Zabezpieczenie przed dziećmi można także zwolnić, wyjmując 
wtyczkę zasilającą z gniazda i wkładając ją ponownie po upływie 
minimum 3 sekund.

Uruchamianie urządzenia zgodnie z wymaganym poziomem czystości powietrza

Automatyczna praca wentylatora

Naciśnij przycisk  .
Zapala się lampka automatycznej pracy wentylatora oraz • 
jedna z lampek nawiewu powietrza "  (Tryb cichy)", "  
(Słaby nawiew)", "  (Standardowy nawiew)" lub "  (Silny 
nawiew)". 

Szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu

Praca w trybie turbo

Naciśnij przycisk  .

Nastawianie włącznika/wyłącznika czasowego

Korzystanie z włącznika/wyłącznika czasowego

Naciśnij przycisk  .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie wyłącznika czasowego w następujący sposób.• 

" " (1 godz.) " " (2 godz.) " " (4 godz.) (anulowanie)
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Ręczna zmiana natężenia nawiewu powietrza

Korzystanie z trybu ręcznego nawiewu

Naciśnij przycisk  .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę • 
strumienia nawiewu powietrza w następujący sposób.
"  (Tryb cichy)" "  (Słaby nawiew)" "  (Standardowy nawiew)" "  (Silny nawiew)"

Czyszczenie fi ltru przeciwpyłkowego

Filtr przeciwpyłkowy

Naciśnij przycisk .

Tryb pracy cichej podczas snu

Korzystanie z trybu snu

Naciśnij przycisk  .
Zapala się lampka trybu snu oraz jedna z lampek • 
nawiewu powietrza "  (Tryb cichy)" lub 
"  (Niski)".

Zmienia jasność lampki wyświetlacza urządzenia

Naciśnij przycisk  .
Jasność lampki wyświetlacza • 
urządzenia będzie zmieniać się 
po każdym naciśnięciu przycisku.
Tylko lampka czujnika jakości • 
powietrza oraz lampka czujnika 
zapachu mogą zostać całkowicie 
zgaszone.

< Lampka czujnika jakości powietrza / 
Lampka czujnika zapachu >

Jasna Przyciemniona OFF

< Inna lampka wyświetlacza >

Jasna Przyciemniona Przyciemniona

UWAGA
Nie należy uruchamiać ani zatrzymywać urządzenia przez wyjmowanie i wkładanie • 
wtyczki zasilającej, chyba że doszło do usterki.
Nie należy przenosić urządzenia w trakcie pracy. • 
Może to spowodować problemy z eksploatacją lub usterkę urządzenia.

UWAGA
Praca urządzenia jest przerywana ze względów • 
bezpieczeństwa po otwarciu podczas pracy panelu przedniego.

W przypadku wystąpienia usterek  �
podczas pracy
Jeśli wyświetlacz urządzenia jest nietypowo jasny lub jeśli • 
sygnał z pilota zdalnego sterowania nie jest odbierany podczas 
pracy wskutek zakłóceń spowodowanych przez fale radiowe lub 
świetlówki ze starterem elektronicznym, należy wyjąć wtyczkę 
kabla zasilającego z gniazda. Po upływie minimum 3 sekund 
należy ponownie podłączyć wtyczkę zasilania i rozpocząć pracę.

Włączanie/wyłączanie �
Domyślne ustawienie dla nawiewu powietrza to • 
"  (Nawiew automatyczny)". Po odłączeniu wtyczki kabla 
zasilającego lub zdjęciu panelu przedniego ustawienie 
strumienia powraca do wartości "Nawiew automatyczny".
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy przerwać • 
pracę i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.

Automatyczna praca wentylatora �
Strumień nawiewu jest automatycznie wybierany spośród jednej z następujących • 
opcji: "  (Tryb cichy)", "  (Słaby nawiew)", "  (Standardowy nawiew)" 
lub "  (Silny nawiew)", odpowiednio do poziomu zanieczyszczenia powietrza.
Wydajność oczyszczania zwiększa się w miarę • 
zwiększania się strumienia powietrza. 

Praca w trybie turbo �
Silny strumień powietrza umożliwia szybkie usunięcie • 
zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Jest to wygodne 
rozwiązanie przydatne podczas sprzątania pomieszczenia.

Tryb pracy cichej �
Strumień nawiewanego powietrza jest delikatny. Tego trybu • 
należy używać szczególnie podczas snu.
W trakcie pracy w trybie cichym możliwości w zakresie neutralizacji 
nieprzyjemnych zapachów są ograniczone. Jeśli tryb ten nie zapewnia 
właściwej eliminacji nieprzyjemnych zapachów z pomieszczenia, należy 
użyć trybu nawiewu "Standardowy nawiew" lub trybu silniejszego nawiewu.

Filtr przeciwpyłkowy �
Co 5 minut następuje przełączenie między trybem "•  
(Nawiew standardowy)" a trybem "  (Słaby nawiew)"; nawiew 
charakteryzuje się umiarkowaną intensywnością i zapewnia 
wychwyt pyłków, zanim zdążą one opaść na podłogę.

Korzystanie z trybu snu �
Strumień nawiewu jest automatycznie wybierany spośrod jednej • 
z następujących opcji: "  (Tryb cichy)" lub "  (Słaby 
nawiew)", odpowiednio do poziomu zanieczyszczenia powietrza. 
Jest to wygodne rozwiązanie przydatne podczas snu.• 

Korzystanie z włącznika/wyłącznika czasowego �
Pozostały czas wskazuje lampka WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO.• 
Ustawiony czas można także zmienić, naciskając • 
przycisk podczas odliczania czasu.

Zabezpieczenie przed dziećmi �
Po załączeniu blokady możliwości obsługi • 
urządzenia oraz manipulowania pilotem zdalnego 
sterowania są ograniczone, co zabezpiecza przed 
manipulacjami urządzeniem przez dzieci.

Obsługa za pomocą przycisku na urządzeniu

Naciśnij przycisk  .

Tryb pracy zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku.• 

"  (Nawiew automatyczny)" "  (Tryb cichy)" "  (Słaby nawiew)" "  (Standardowy nawiew)"

"Zatrzymanie" "  (Tryb snu)" "  (Filtr przeciwpyłkowy)" "  (Tryb turbo)" "  (Silny nawiew)"
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Tabela skróconej instrukcji konserwacji

Przed przystąpieniem do konserwacji należy zatrzymać pracę urządzenia i odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda. (Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała).

OSTRZEŻENIE

Wyjąć części wymagające konserwacji w kolejności określonej numerami.
Szczegółowe informacje dotyczące demontażu i montażu części zawiera sekcja Strona 17. ► .

1 Panel przedni 2 Filtr wstępny 3 URZĄDZENIE1
(Jonizator plazmowy) 4 URZĄDZENIE2

(fi ltr elektronowy)

Na rysunku powyżej przedstawiono 
URZADZENIE1 po wyjęciu płyt 
o biegunach różnoimiennych.

W przypadku zabrudzenia
Wytrzeć

Co 2 tygodnie
Odkurzacz

Zwilżyć wodą

Jeśli świeci się lampka 
"URZĄDZENIE1"
Zwilżyć i osuszyć

Wytrzeć

Co 3 miesiące lub gdy 
świeci się lampka 
"URZĄDZENIE2"
Zwilżyć i osuszyć

Wytrzeć

Wytrzeć zanieczyszczenia za • 
pomocą ściereczki zwilżonej 
wodą.
W przypadku silnych zanie• 
czyszczeń zetrzeć ściereczką 
zwilżoną w neutralnym 
detergencie.
Nie używać twardych szczotek, • 
itp.

Użyć odkurzacza do usunięcia kurzu • 
z fi ltru wstępnego i umyć go wodą.
W przypadku silnych zanie czyszczeń • 
umyć fi ltr wstępny, korzystając 
z miękkiej szczotki lub neutralnego 
detergentu i pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia w cieniu.

Osuszyć fi ltr wstępny przed użyciem, 
ponieważ w przeciwnym wypadku, jeśli 
na fi ltrze pozostaną krople wody, może 
zapalić się lampka "URZĄDZENIE1".

Użyć odkurzacza do usunięcia kurzu.• 
Namoczyć, najlepiej w ciepłej wodzie. (około 1 godz.)• 
Po namoczeniu dokładnie osuszyć.• 

Konserwacja i czyszczenie Strona 19, 20. ►

Najonizowany 
przewód

Rama jonizująca

Płyty o biegunach 
różnoimiennych

UWAGA
W przypadku używania detergentu wytrzeć powierzchnię • 
w celu eliminacji wszelkich jego resztek.
Nie suszyć fi ltru wstępnego w miejscu narażonym • 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Do czyszczenia części nie używać wody ani powietrza • 
o temperaturze 50°C lub wyższej.
Nie suszyć części nad otwartym ogniem.• 
Może to spowodować odbarwienie lub odkształcenie części 
i uczynić je nieużytecznymi.

Nie należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, • 
proszków ściernych, nafty, alkoholu itp.
(Mogłoby to spowodować popękanie, porażenie prądem 
elektrycznym lub pożar).
Urządzenia głównego nie należy myć wodą.• 
(Może to grozić porażeniem prądem elektrycznym, 
pożarem lub uszkodzeniem urządzenia).

OSTRZEŻENIE
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5 Filtr torebkowy 6 Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy 7 Urządzenie główne lub 

wlot powietrza do czujnika

Filtr torebkowy
Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

Umieścić białą 
stroną do przodu.

Nie zwilżać 
wodą.

Nie wycierać przedniej 
powierzchni.

Wlot powietrza do 
czujnika zapachów

Wlot powietrza do czujnika 
jakości powietrza

Gdy lampka fi ltru zapala się lub miga
Wymienić

W przypadku zabrudzenia
Odkurzacz

Nie wolno zwilżać wodą

W przypadku zatkania
Odkurzacz

Wytrzeć

Wymiana Strona 21. ►

Użyć odkurzacza do usunięcia kurzu.• 
W przypadku zabrudzenia ramki • 
katalizatora neutralizującego nieprzyjemne 
zapachy wytrzeć ściereczką zwilżoną 
w wodzie. W przypadku silnego zanie
czyszczenia wytrzeć ściereczką zwilżoną 
w neutralnym detergencie.
Nie myć wodą. (W przypadku umycia wodą • 
nastąpi odkształcenie i część stanie się 
bezużyteczna).

Jeśli urządzenie główne lub wlot powietrza • 
czujnika jakości powietrza/czujnika 
nieprzyjemnych zapachów jest zabloko
wany kurzem, użyć odkurzacza do 
usunięcia kurzu.
W przypadku urządzenia głównego wytrzeć • 
zabrudzenia wytrzeć ściereczką zwilżoną 
w wodzie.

UWAGA
Uważać, aby po zdemontowaniu nie porysować powierzchni panelu przedniego ani aby nie uszkodzić wystających elementów z tyłu. • 
Wystające elementy w tylnej części pełnią rolę zabezpieczeń odcinających zasilanie po otwarciu panelu przedniego.
Ich uszkodzenie może spowodować, że urządzenia nie będzie można uruchomić.

Tylna część panelu 
przedniego

Otwór u dołu

Należy uważać, aby nie uszkodzić 
tych wystających elementów.

Wystający element

Nie należy dotykać wnętrza otworu w dolnej części urządzenia. • 
(Może dojść do porażenia prądem elektrycznym).
Jeśli urządzenie jest uszkodzone i nie działa, należy • 
skontaktować się z dealerem.

OSTRZEŻENIE
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Zakładanie i zdejmowanie każdej z części
Zdemontować

Zdejmij panel przedni.1 
Nacisnąć 2 zaciski (prawy i lewy), a następnie pociągnąć • 
panel przedni w górę i zdemontować go.

Pchnij

Klips
(po jednym po prawej i lewej stronie)

Panel przedni

Wymontować fi ltr wstępny.2 
Złapać za wcięcie i pociągnąć za fi ltr wstępny. Następnie • 
odczepić zaczepy (4 miejsca) fi ltru wstępnego z otworów 
(po 2 po prawej i lewej stronie) URZĄDZENIA1.

Pociągnąć za fi ltr wstępny, aby go wyjąć.

Zaczepy 
(po 2 po prawej 
i lewej stronie)

Filtr wstępny

Uwaga
Użyć odkurzacza do 
usunięcia kurzu przed 
wymontowaniem fi ltru 
wstępnego.

Wymontować URZĄDZENIE1.3 
Przytrzymując URZĄDZENIE1 za uchwyty, pociągnąć • 
URZĄDZENIE1 w górę w celu wyciągnięcia go.

Uchwyty

URZĄDZENIE1

1) 
Pociągnąć

2) 
W górę

Wymontować katalizator neutralizujący 4 
nieprzyjemne zapachy.

Przytrzymując katalizator neutralizujący nieprzyjemne zapachy • 
za uchwyty, pociągnąć katalizator w górę w celu wyciągnięcia go.

Uchwyty

Katalizator neutralizujący nieprzyjemne zapachy

1) 
Pociągnąć

2) 
W górę

Zainstalować

Zamontować katalizator neutralizujący nieprzyjemne zapachy.1 
Przytrzymując katalizator neutralizujący nieprzyjemne zapachy • 
za uchwyty, umieścić wystające elementy w rowkach (4 miejsca) 
w dolnej części urządzenia głównego i wcisnąć katalizator 
neutralizujący nieprzyjemne zapachy w główne urządzenie.

Uchwyty

Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

1) 
Zainstalować 
tutaj.

2)  Nacisnąć katalizator neutralizujący nieprzyjemne 
zapachy aż do usłyszenia kliknięcia.

Zamontować URZĄDZENIE1.2 
Przytrzymując URZĄDZENIE1 za uchwyty, umieścić wystające • 
elementy w rowkach (2 miejsca) w dolnej części urządzenia 
głównego i wcisnąć URZĄDZENIE1 w główne urządzenie.

Uchwyty

URZĄDZENIE1

1) 
Zainstalować 
tutaj.

2)  Nacisnąć URZĄDZENIE1 aż 
do chwili usłyszenia kliknięcia.

Zamontować fi ltr wstępny.3 
Zamocować zaczepy (4 miejsca) fi ltru wstępnego • 
w otworach (po 2 po prawej i lewej stronie) URZĄDZENIA1.

Filtr wstępny

Inne zaczepy 
(w 3 miejscach)

Górny lewy zaczep (1 miejsce) 
(Górny lewy zaczep różni się 
kształtem od pozostałych).

URZĄDZENIE1

Załóż panel przedni. 4 
Zamocować górne zaczepy (2 miejsca) górnego panelu • 
w górnych rowkach (2 miejsca) głównego urządzenia, 
a następnie zamknąć przedni panel.

Panel przedni

Górne zaczepy (2 miejsca)

2)  Nacisnąć panel przedni aż do 
chwili usłyszenia kliknięcia.

1)  Zamocować 
zaczepy.

Górne wycięcia 
(2 miejsca)

[Widok od góry]

Niewłaściwe ustawienie panelu przedniego powoduje aktywację wyłącznika 
bezpieczeństwa. Urządzenie może nie zacząć działać od razu. Strona 16. ►
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Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu płyt o biegunach różnoimiennych założyć gumowe rękawice. Płyty o biegunach różnoimiennych oraz najonizowane przewody mogą spowodować skaleczenia rąk.

PRZESTROGA

Zdejmowanie i zakładanie płyt o biegunach różnoimiennych �

URZĄDZENIE1

Płyty o biegunach różnoimiennych

Najonizowany przewód

Rama jonizująca

Panel przedni

Zdemontować

Zdjąć panel przedni i URZĄDZENIE1. 1 
Strona 17. ►

Zdjąć płyty o biegunach różnoimiennych 2 
z tylnej części URZĄDZENIA1.

Ściskając białe i zielone pokrętło (po 2 zestawy po prawej • 
i lewej stronie) unieść płytę o biegunach różnoimiennych 
i zdjąć ją.

Najonizowany 
przewód

Rama jonizująca

Jednoczesne zaciśnięcie 
zestawów pokręteł po 
prawej i lewej stronie 
ułatwia usunięcie płyty o 
biegunach różnoimiennych.

Należy uważać, by nie przyciąć 
wewnętrznych najonizowanych przewodów.

Płyty o 
biegunach 
różnoimiennych

Pokrętło 
(zielone)

Pokrętło 
(białe)

Nosić 
gumowe 
rękawice.

Zainstalować

Założyć płytę o biegunach 1 
różnoimiennych.

Założyć płytę o biegunach różnoimiennych na pokrętła 1) 
(po 2 zestawy po prawej i lewej stronie) na ramę jonizującą.

Prawa i lewa strona oraz góra i dół płyty o biegunach 
różnoimiennych nie różnią się od siebie. Założyć je tak, 
aby widoczna była strzałka.

Rama jonizująca

Płyty o biegunach 
różnoimiennych

Strzałka

Pokrętło 
(białe)

Nosić 
gumowe 
rękawice.

Włożyć pewnie aż do kliknięcia.2) 

Założyć drugą płytę o biegunach różnoimiennych.3) 

Zamontować URZĄDZENIE1 i panel przedni.2 
Strona 17. ►



URZĄDZENIE1
(Jonizator plazmowy)

URZĄDZENIE2
(fi ltr elektronowy)

*  Usunąć zanieczyszczenia 
z zagłębień za pomocą 
bawełnianego wacika, itp.

Nosić gumowe 
rękawice.
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Czyszczenie URZĄDZENIA1 i URZĄDZENIA2

Termin 
czyszczenia

URZĄDZENIE1: 
Jeśli świeci się lampka "URZĄDZENIE1"

URZĄDZENIE2: 
Co 3 miesiące lub gdy świeci 
się lampka "URZĄDZENIE2"

Sposób 
czyszczenia Zwilżyć i osuszyć Wytrzeć

W przypadku zabrudzeń urządzenie należy czyścić nawet wówczas, 
jeśli lampki "URZĄDZENIE1" i "URZĄDZENIE2" nie świecą.

Szczegółowe informacje dotyczące demontażu 
i montażu części z awiera sekcja Strona 17. ► .

1)  Rama jonizująca 4)  Filtr elektronowy

2)  Najonizowany 
przewód (tył)

3)  Płyty o biegunach 
różnoimiennych

Procedura URZĄDZENIE1 URZĄDZENIE2 Uwagi
1) Rama jonizująca 2) Najonizowany przewód 3) Płyty o biegunach różnoimiennych 4) Filtr elektronowy

Wyjąć części. Strona 17, 18. ► Strona 18. ► Otworzyć panel przedni i wyciągnąć 
fi ltr elektronowy.

Użyć odkurzacza do usunięcia kurzu. Nie wykręcać śrub z ramy jonizującej ani z URZĄDZENIA2.• 
Może to doprowadzić do uszkodzenia.

Zwilżyć wodą, najlepiej ciepła. 
(Około 1 godz.)

Wyczyścić URZĄDZENIE1 oraz URZĄDZENIE2 w miejscu takim jak łazienka lub • 
zlewozmywak.
W przypadku zanieczyszczeń, które przywarły i które trudno jest usunąć, namoczyć • 
URZĄDZENIE1 oraz URZĄDZENIE2 w ciepłej wodzie lub wodzie z dodatkiem neutralnego 
ciekłego detergentu (np. płyn do mycia naczyń, itp).
Użyć neutralnego detergentu w ilości wskazanej w jego instrukcji.• 
Nie używać detergentów w proszku, alkalicznych ani o odczynie kwaśnym, ani nie używać • 
twardych szczotek itp. do zeskrobywania zanieczyszczeń. 
Może to doprowadzić do odkształcenia i uszkodzenia.
W przypadku odkształcenia igieł wewnątrz URZĄDZENIA2 zdolność neutralizacji • 
zapachów zmniejsza się.

Usunąć zanieczyszczenia ściereczką 
lub miękką szczotką, itp.
Nosić gumowe 

rękawice. Nosić gumowe 
rękawice.

Wytrzeć

Szczegółowe infor 
macje zawierają 
punkty 1) i 2) poniżej.

Nosić gumowe 
rękawice. Guma

Opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.

Jeśli detergent pozostanie w URZADZENIU1 lub w URZĄDZENIU2, lampki "URZĄDZENIE1" • 
oraz "URZĄDZENIE2" nie zgasną, dlatego detergent należy dokładnie spłukać.
Nie dopuścić, by we wnętrzu pozostały włókna z używanej do czyszczenia ściereczki. • 
Pozostawienie włókien może doprowadzić do usterki.

Suszyć w dobrze wentylowanym 
miejscu, w cieniu. (około 1 dnia)

Części plastikowe mogą ulec odbarwieniu lub odkształceniu w przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych.• 
W przypadku pozostawienia w URZĄDZENIU1 lub w URZĄDZENIU2 nawet niewielkich ilości wody lampki • 
"URZĄDZENIE1" i "URZĄDZENIE2" nie wyłączają się po czyszczeniu, dlatego należy je dokładnie osuszyć w cieniu.

Założyć części. Strona 17, 18. ► Strona 18. ► Założyć fi ltr elektronowy tak, jak wcześniej.

1) Rama jonizująca  (Usunąć zanieczyszczenia po namoczeniu, lecz przed osuszeniem).

Usunąć zanieczyszczenia z plastikowych części za pomocą miękkiej ściereczki.• 
Użyć bawełnianego wacika itp. do starcia zanieczyszczeń znajdujących się w zagłębieniach i miejscach, • 
gdzie nie mieszczą się palce.
Zadbać, by nie pozostawić żadnych włókien ze ściereczek czyszczących. • 
Pozostawienie włókien może doprowadzić do usterki.
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Podczas wycierania urządzeń nosić gumowe rękawice. �
Płyty o biegunach różnoimiennych oraz najonizowane przewody mogą spowodować skaleczenia rąk.• 

W tylnej części płyt o biegunach różnoimiennych znajdują się najonizowane przewody. Należy uważać, aby nie przyciąć tych przewodów podczas demontażu i montażu urządzeń. �
W przypadku obsługi urządzenia z uszkodzonymi przewodami najonizowanymi świeci lampka "URZĄDZENIE1". Gdy lampka świeci się, wydajność zbierania kurzu jest niewielka.• 
W sytuacji nieumyślnego przecięcia najonizowanego przewodu niezbędna jest wymiana najonizowanego przewodu na nowy. Należy skontaktować się z dealerem.• 
(Nie wymieniać najonizowanego przewodu samodzielnie).

PRZESTROGA

Procedura URZĄDZENIE1 URZĄDZENIE2 Uwagi
1) Rama jonizująca 2) Najonizowany przewód 3) Płyty o biegunach różnoimiennych 4) Filtr elektronowy

Wyjąć części. Otworzyć panel przedni i wyciągnąć 
fi ltr elektronowy.

Użyć odkurzacza do usunięcia kurzu. Nie wykręcać śrub z ramy jonizującej ani z URZĄDZENIA2.• 
Może to doprowadzić do uszkodzenia.

Zwilżyć wodą, najlepiej ciepła. 
(Około 1 godz.)

Wyczyścić URZĄDZENIE1 oraz URZĄDZENIE2 w miejscu takim jak łazienka lub • 
zlewozmywak.
W przypadku zanieczyszczeń, które przywarły i które trudno jest usunąć, namoczyć • 
URZĄDZENIE1 oraz URZĄDZENIE2 w ciepłej wodzie lub wodzie z dodatkiem neutralnego 
ciekłego detergentu (np. płyn do mycia naczyń, itp).
Użyć neutralnego detergentu w ilości wskazanej w jego instrukcji.• 
Nie używać detergentów w proszku, alkalicznych ani o odczynie kwaśnym, ani nie używać • 
twardych szczotek itp. do zeskrobywania zanieczyszczeń. 
Może to doprowadzić do odkształcenia i uszkodzenia.
W przypadku odkształcenia igieł wewnątrz URZĄDZENIA2 zdolność neutralizacji • 
zapachów zmniejsza się.

Usunąć zanieczyszczenia ściereczką 
lub miękką szczotką, itp.

Nosić gumowe 
rękawice.

Wytrzeć

Szczegółowe informacje 
zawiera punkt 4) poniżej.

Opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.

Jeśli detergent pozostanie w URZADZENIU1 lub w URZĄDZENIU2, lampki "URZĄDZENIE1" • 
oraz "URZĄDZENIE2" nie zgasną, dlatego detergent należy dokładnie spłukać.
Nie dopuścić, by we wnętrzu pozostały włókna z używanej do czyszczenia ściereczki. • 
Pozostawienie włókien może doprowadzić do usterki.

Suszyć w dobrze wentylowanym 
miejscu, w cieniu. (około 1 dnia)

Części plastikowe mogą ulec odbarwieniu lub odkształceniu w przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych.• 
W przypadku pozostawienia w URZĄDZENIU1 lub w URZĄDZENIU2 nawet niewielkich ilości wody lampki • 
"URZĄDZENIE1" i "URZĄDZENIE2" nie wyłączają się po czyszczeniu, dlatego należy je dokładnie osuszyć w cieniu.

Założyć części. Założyć fi ltr elektronowy tak, jak wcześniej.

2) Najonizowany przewód (8 miejsc)
Usunąć zanieczyszczenia z najonizowanych przewodów i • 
pobliskich części plastikowych za pomocą miękkiej ściereczki.

Nosić gumowe 
rękawice.

Oczyścić przewody 
najonizowane bez 
wyjmo wania ich z rowka V.

*  Delikatnie wytrzeć najonizowane przewody. 
Silne pociągnięcie za nie może spowodować ich przycięcie.

4) Filtr elektronowy
W przypadku zabrudzeń przetrzeć igły za pomocą • 
bawełnianego wacika lub miękkiej ściereczki.
Wyczyścić wewnętrzne obszary części plastikowych ( •  ) 
za pomocą bawełnianego wacika lub miękkiej ściereczki.
Nie wykręcać śrub. • 

Nosić gumowe 
rękawice.

 :  Części z tworzywa 
sztucznego

Delikatnie przetrzeć 
igły od podstawy 
aż po końcówki.

Bawełniany wacik

Nie dotykać igieł.

*  W przypadku odkształcenia igieł wydajność neutralizacji 
nieprzyjemnych zapachów zmniejsza się.

UWAGA

Urządzenie główne można bezpiecznie eksploatować bez zainstalowania fi ltru elektronowego, obniża to jednak zdolność neutralizacji • 
zapachów. Używać urządzenia głównego tylko pod warunkiem zainstalowania fi ltru elektronowego.
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Termin 
czyszczenia

Gdy lampka fi ltru na 
wyświetlaczu zapala się 
lub miga

Nie jest konieczna wymiana fi ltru torebkowego, 
chyba że lampka fi ltru jest zapalona lub miga.

Sposób 
czyszczenia Wymienić

Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

Panel przedni URZĄDZENIE1

Filtr torebkowy

Zdjąć panel przedni i URZĄDZENIE1. 1 
Strona 17. ►

Wymienić fi ltr torebkowy na nowy.2 
Wyjąć zużyty fi ltr torebkowy.1) 

Wyczepić fi ltr torebkowy z wystających elementów • 
(po 5 po prawej i lewej stronie) katalizatora 
neutralizującego zapachy (przód).

Wyjąć nowy fi ltr torebkowy z pojemnika na 2) 
fi ltr, a następnie założyć go na katalizator 
neutralizujący nieprzyjemne zapachy.

Zamocować otwory (po 5 po prawej i lewej stronie) • 
fi ltru torebkowego w zaczepach po prawej i lewej 
stronie katalizatora neutralizującego zapachy.
Umieścić fi ltr torebkowy pod zaczepami (4 miejsca) • 
w górnej i dolnej części katalizatora neutralizującego 
zapachy. 

Wystający element 
(po 5 po prawej i lewej stronie)

Filtr torebkowy

Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

Zaczepy u góry 
i u dołu 
(w 4 miejscach)

Umieścić białą 
stroną do przodu.

Zamontować URZĄDZENIE1 i panel 3 
przedni. Strona 17. ►

Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania.4 

Nacisnąć przycisk zerowania fi ltru w górnej części 5 
panelu przedniego i przytrzymać przez 5 sekund.
(Lampka fi ltru zgaśnie; będzie to poprzedzone krótkim sygnałem dźwiękowym). 

Przycisk zerowania fi ltra

Nawet jeśli fi ltr torebkowy zostanie wymieniony, lampka fi ltru nie wyłącza • 
się, chyba że na 5 sekund zostanie naciśnięty przycisk zerowania fi ltru.

UWAGA
Zamienny fi ltr torebkowy należy zamawiać u dealera.• 
Filtr torebkowy należy wymieniać po zapaleniu lampki fi ltru lub jej • 
zamiganiu, nawet jeśli fi ltr wygląda na czysty. Ilość widocznych 
zanieczyszczeń nie reprezentuje rzeczywistej wydajności fi ltru.
Okres wymiany fi ltru torebkowego waha się w zależności od • 
sposobu eksploatacji i miejsca instalacji urządzenia.
Lampka fi ltru włącza się po upływie około 2 lat, jeśli urządzenie jest 
używane codziennie w domu, w którym wypala się 10 papierosów dziennie.
(Okres wymiany skraca się w przypadku eksploatacji urządzenia 
w szczególnie zanieczyszczonym miejscu).
W przypadku wymiany fi ltru torebkowego przed włączeniem lampki • 
fi ltru z uwagi na widoczne zanieczyszczenia lub nieprzyjemny 
zapach należy na 5 sekund nacisnąć przycisk zerowania fi ltru.

Opcje

UWAGA
W celu zakupu zamiennych fi ltrów torebkowych należy skontaktować się z warsztatem serwisowym.• 

Część Model

Filtr torebkowy, 5 szt. KAC017A4E

Jeśli urządzenie jest używane mimo zanieczyszczenia jego części• 
Powietrze nie jest oczyszczane.• 
Nieprzyjemne zapachy nie są usuwane.• 
Może dochodzić do uwalniania dodatkowych zapachów.• 

Filtry torebkowe należy poddawać utylizacji jako odpady niepalne.• 

Wymagania dotyczące utylizacji �
Zakupiony produkt oraz dołączone do sterownika baterie są oznaczone 
prezentowanym tu symbolem. Oznacza on, że urządzenia elektryczne 
i elektroniczne, a także baterie, powinny być usuwane osobno, 
nie zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych.
W przypadku baterii pod symbolem może widnieć również nadruk symbolu 
oznaczającego substancję chemiczną. Symbol substancji chemicznej 
oznacza, że baterie zawierają metale ciężkie w ilości przekraczającej 
pewien określony limit. Możliwe symbole substancji chemicznych to:

Pb: ołów (>0,004%) �
Hg: rtęć (>0,0005%) �

Utylizacja tego produktu powinna przebiegać zgodnie 
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Urządzenia oraz zużyte baterie muszą być poddane obróbce przez wyspecja li
zo waną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec 
ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.
Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od montera.

Wymiana fi ltru torebkowego



Przycisk włączania / wyłączania / zmiany trybu 

Lampka natężenia nawiewu
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Czułość czujnika jakości powietrza 
(czujnik kurzu)
Czułość czujnika jakości powietrza można zmienić.

Nacisnąć przycisk 1  na urządzeniu i przytrzymać przez 10 sekund.

Po naciśnięciu przycisku 2  należy skierować pilota zdalnego 

sterowania w kierunku urządzenia i nacisnąć przycisk  .
Generowany jest dźwięk sygnalizujący odbiór sygnału, jedna z lampek nawiewu powietrza "•  (Słaby 
nawiew)", "  (Standardowy nawiew)" lub "  (Silny nawiew)" miga przez 5 sekund, a następnie zapala 
się lampka odpowiedniego ustawienia czułości.

Zmienić czułość, korzystając z przycisku 3  na urządzeniu.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zapalenie lampki strumienia nawiewu powietrza i zmianę czułości w następujący sposób.• 
Ustawienie czułości wskazują lampki natężenia nawiewu powietrza.• 
W przypadku niezmiennych wskazań lampek natężenia nawiewu należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania, odczekać co najmniej 
3 sekundy, ponownie podłączyć wtyczkę i spróbować od początku. 

Lampka natężenia 
nawiewu Czułość

Aby zwiększyć czułość: 
 Wybierz lampkę "  (Słaby nawiew)". 

"Słaby 
nawiew" Wysoka Czujnik szybciej reaguje na kurz.

Aby obniżyć czułość: 
 Wybierz lampkę "  (Silny 
nawiew)".

"Standardowy 
nawiew" Normalny Ustawienie domyślne

"Silny 
nawiew" Niska Czujnik wolniej reaguje na kurz.

Po dokonaniu ustawienia należy skierować pilota zdalnego sterowania w kierunku 4 
urządzenia i nacisnąć przycisk  .

Zostanie wygenerowany dźwięk odbioru sygnału i lampka odpowiadająca ustawionej czułości będzie migać.• 

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilania, gdy lampka ustawienia miga, odczekać minimum 5 
3 sekundy, a następnie włożyć ponownie wtyczkę zasilania.

UWAGA
Czułość czujnika jakości powietrza można ustawić niezależnie od tego, czy urządzenie działa, czy zostało zatrzymane.• 
Jeśli krok • 5 nie zostanie wykonany, urządzenie nie powróci do normalnego trybu pracy.
Jeśli krok 5 zostanie wykonany w połowie ustawienia, nie będzie możliwe jego sfi nalizowanie.

Przycisk WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO



Panel przedni

Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

Najonizowany przewód
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Często zadawane pytania
Przed skontaktowaniem się z dealerem należy sprawdzić następujące kwestie.

Lampka czujnika jakości powietrza 
pozostaje czerwona lub żółta.

Dzieje się tak z powodu nagromadzenia się kurzu 
w czujniku ja kości powietrza.
Należy użyć odkurzacza do usunięcia kurzy 
z wlotu powietrza do czujnika jakości powietrza. 

Strona 16. ►

Lampka fi ltru zapala się lub miga.
Wymienić fi ltr torebkowy na nowy i nacisnąć przycisk 
zerowania fi ltru, przytrzymując przez 5 sekund. 

Strona 21. ►

Jednocześnie będą migać lampki nawiewu.
Odłączyć wtyczkę od przewodu zasilania i wyjąć przeszkodę. 
Ponownie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie 
włączyć zasilanie. Strona 25. ►

Lampka UNIT (URZĄDZENIE) zapali się.

URZĄDZENIE1: Jonizator plazmowy jest zabrudzony.
URZĄDZENIE2: Filtr elektronowy jest zanieczyszczony.
Namoczyć i umyć. Strona 19, 20. ►
Wydajność funkcji elektrycznej fi ltracji powietrza oraz neutralizacji nieprzyjemnych 
zapachów ulega pogorszeniu, ponieważ zasilanie przewodów najonizowanych 
oraz fi ltru elektronowego jest przerywane ze względów bezpieczeństwa.
Należy użyć urządzenia po oczyszczeniu wnętrza i wyłączeniu lampek 
"UNIT1" (Urządzenie 1) i "UNIT2" (Urządzenie 2). (Nie występują 
problemy z bezpieczeństwem, nawet jeśli lampki są zapalone).

Pytanie : Czy katalizator neutralizujący zapachy można umyć wodą?
Czy urządzenie trzeba wymienić?

Odpowiedź : Nie, katalizatora neutralizującego nieprzyjemne zapachy nie można myć wodą. (W przypadku umycia wodą nastąpi 
odkształcenie i część stanie się bezużyteczna). 
Po przypadkowym umyciu katalizatora neutralizującego zapachy należy skontaktować się z dealerem. 
Zdemontować obudowę i użyć odkurzacza do usunięcia kurzu. Nie ma konieczności wymiany katalizatora 
neutralizującego zapachy na nowy.
Jeśli utrzymuje się nieprzyjemny zapach, należy delikatnie zwilżyć powierzchnię katalizatora neutralizującego nieprzyjemne 
zapachy, stosując atomizer, a następnie suszyć w cieniu, w dobrze wentylowanym miejscu (przez około 1 dzień). 

Pytanie : Czułość czujnika jakości powietrza wydaje się 
być niska.

Odpowiedź : Dzieje się tak, ponieważ czas reakcji czujnika jakości 
powietrza różni się w zależności od wielkości pomieszczenia. 
W przypadku gdy urządzenie zamontowano w dolnych 
partiach pomieszczenia, reakcja na dym papierosowy 
i inne podobne zapachy może być niewystarczająca.
Należy zmienić miejsce instalacji urządzenia lub wyregulować 
czułość czujnika jakości powietrza. Strona 22. ►

Pytanie : Co należy zrobić w przypadku przecięcia 
najonizowanych przewodów?

Odpowiedź : W przypadku przecięcia najonizowanych przewodów konieczna jest ich wymiana.
Należy skontaktować się z dealerem. Nie należy 
wymieniać najonizowanych przewodów samodzielnie.

"Jeśli lampki świecą się  �
lub migają"
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Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z dealerem lub dokonaniem zgłoszenia do naprawy należy sprawdzić 
następujące kwestie.  
Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Urządzenie nie uruchamia się.

Urządzenie nie uruchamia się 
nawet jeśli przycisk włączania/
wyłączania (ON / OFF) miga.

Czy panel przedni jest prawidłowo założony?  ● Strona 10. ►

Czy elementy wystające w tylnej części panelu przedniego są uszkodzone? ●
Sprawdzić elementy wystające.  Î Strona 16. ►  
Jeśli elementy wystające są uszkodzone, należy skontaktować 
się z dealerem.

Czy bateria pilota zdalnego sterowania wyczerpała się? ●  Strona 12. ►

Nie można uzyskać pożądanego efektu.

Powietrze nie jest 
oczyszczane.

Czy urządzenie ulokowano w miejscu, które nie zapewnia  ●
prawid łowej cyrkulacji w całym pomieszczeniu, lub czy coś 
nie blokuje strumienia powietrza? 

Należy wybrać miejsce, z którego powietrze może dotrzeć  Î
do całego pomieszczenia.

Czy filtr wstępny, filtr torebkowy lub URZĄDZENIE1 jest  ●
zanieczyszczone?

Wyczyścić.  Î Strona 1521. ►  
Jeśli utrzymuje się nieprzyjemny zapach, należy delikatnie 
zwilżyć powierzchnię katalizatora neutralizującego nieprzyjemne 
zapachy, stosując atomizer, a następnie suszyć w cieniu, 
w dobrze wentylowanym miejscu.

Zielona lampka świeci się 
mimo utrzymywania się 
nieprzyjemnego zapachu.

Czy podczas uruchamiania urządzenia wydziela się intensywnie  ●
nieprzyjemny zapach?

Intensywność nieprzyjemnych zapachów w ciągu pierwszej  Î
minuty pracy stanowi wartość odniesienia dla czułości czujnika 
zapachów. Należy uruchomić urządzenie, zwiększając uprzednio 
strumień powietrza. Strona 8. ►  
Zmodyfikować czułość standardową czujnika zapachów, 
korzystając z poniższej procedury.  
Jeśli powietrze jest czyste (nie ma nieprzyjemnych zapachów), 
należy odłączyć wtyczkę zasilania i odczekać co najmniej 
3 sekundy. Podłączyć ponownie wtyczkę przewodu zasilania 
i uruchomić urządzenie.

Z wylotu powietrza wydostają 
się nieprzyjemne zapachy.

Czy czasem dochodzi do sytuacji, w których zapach jest szczegól ●
nie intensywny? (np. wielu palących, grillowanie mięsa, itp.)

Uruchomić urządzenie; nieprzyjemny zapach powinien stopniowo  Î
zanikać.

Czy urządzenie zostało przeniesione z innego pomieszczenia? ●
W pomieszczeniu, w którym urządzenie działało wcześniej, mogły  Î
być wydzielane nieprzyjemne zapachy. 
Uruchomić urzadzenie i chwilę odczekać.

Czy w pomieszczeniu stale obecne są nieprzyjemne zapachy?  ●
(np. zapach farby, mebli, tapet, rozpylaczy, kosmetyków, 
chemikaliów, itp.)

Ponieważ zapachu, który jest wyczuwalny stale, nie można całkowicie  Î
usunąć, należy przewentylować pomieszczenie lub uruchomić je na 
pewien czas w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Podczas wytwarzania ozonu może być wyczuwalny jego zapach.   ●
Ilość gazu jest jednak pomijalna i nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi.
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Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z dealerem lub dokonaniem zgłoszenia do naprawy należy sprawdzić 
następujące kwestie.  
Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Lampka zapala się lub miga.

Jednocześnie będą migać  �
lampki nawiewu.
Brak nawiewu z urządzenia. �

Czy coś blokuje wylot powietrza? ●
Odłączyć wtyczkę od przewodu zasilania i wyjąć przeszkodę.  Î
Ponownie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie 
włączyć zasilanie.  
Jeśli obecna sytuacja się nie zmieni lub nie będzie możliwe 
usunięcie przeszkody, skontaktować się z dealerem.

Lampka "URZĄDZENIE1" lub 
"URZĄDZENIE2" nie wyłącza 
się lub włącza się ponownie 
po wyczyszczeniu 
URZĄDZENIA1 lub 
URZĄDZENIA2.

Czy URZĄDZENIE1 i URZĄDZENIE2 są ustawione prawidłowo? ●
Włożyć URZĄDZENIE1, tak by było słyszalne kliknięcie.  Î
Włożyć URZĄDZENIE2 całkowicie do końca. Strona 1720. ►

Czy po zakończeniu czyszczenia w URZĄDZENIU1 oraz  ●
w URZĄDZENIU2 znajdują się krople wody, detergent lub 
włókna ściereczki?

Nie wolno dopuścić, by po zakończeniu czyszczenia  Î
w URZĄDZENIU1 lub w URZĄDZENIU2 pozostały ślady detergentu, 
wilgoć lub włókna. W tym celu należy dokładnie umyć je i osuszyć.

Czy przewody najonizowane są przecięte? ●
Sprawdzić przewody najonizowane. W celu dokonania wymiany  Î
na nowe skontaktować się z dealerem.

Lampka filtra nie wyłącza 
się mimo wymiany filtru 
torebkowego.

Czy naciśnięto przycisk zerowania filtru i przytrzymano przez 5 sekund? ●
Nawet jeśli filtr torebkowy zostanie wymieniony, lampka filtru nie  Î
wyłącza się, chyba że na 5 sekund zostanie naciśnięty przycisk 
zerowania filtru. Strona 21. ►

Inne

Na metalowej części 
URZĄDZENIA2 znajduje 
się wypalony znak.

Jest to znak powstały w wyniku działania filtru elektronowego  ●
i nie oznacza on nieprawidłowości.

Obraz telewizyjny jest 
zniekształcony.

Czy w odległości 2 metrów od urządzenia znajduje się odbiornik TV lub  ●
radioodbiornik, lub w pobliżu urządzenia używana jest antena wewnętrzna?
Czy przewód zasilający lub antena TV/radioodbiornika znajduje  ●
się w pobliżu urządzenia?

Zmienić lokalizację urządzenia tak, by znajdowało się ono  Î
możliwie daleko od odbiorników TV, radioodbiorników i anten.

Słychać dźwięk.

Podczas pracy słychać trzaski 
lub buczenie.

Czy URZĄDZENIE1 i URZĄDZENIE2 są ustawione prawidłowo?  ●
Włożyć URZĄDZENIE1, tak by było słyszalne kliknięcie.  Î
Włożyć URZĄDZENIE2 całkowicie do końca. Strona 1720. ►

Czy URZĄDZENIE1 i URZĄDZENIE2 nie są zakurzone?  ●
Strona 19, 20. ►

Podczas pracy urządzenia 
słychać odgłos świstania.

URZĄDZENIE2 syczy podczas pracy filtru elektronowego.  ●
W zależności od warunków pracy dźwięk może ulec obniżeniu lub jakość 
dźwięku może ulec zmianie, lecz nie wskazuje to problemów z pracą. 
W przypadku utrzymywania się dźwięku należy zmienić miejsce 
instalacji urządzenia.
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Dwuwymiarowy kod kreskowy 
jest kodem produkcji.


