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• polecany do pomieszczeń o powierzchni 10-15m

• ﬁltr zimnej katalizy

• wielowarstowe ﬁltry oczyszczające

• wysoka gęstość jonów ujemnych

• ﬁltr HEPA wysokiej efektywności

• sterylizacja UV

• grzebieniowy ﬁltr z aktywowanym węglem

• czujnik zapachu o wysokiej czułości

• zdalne sterownie pilotem

• przypomnienia o wymianie ﬁltra

• monitorowanie jakości powietrza i automatyczne
dopasowanie trybu pracy

Rozwiązywanie problemów
Problem
Urządzenie
nie działa

Słaby efekt
oczyszczania

Słaba
wentylacja
Nadmierny
hałas

Prawdopodobna przyczyna

Działanie

Przewód zasilający nie jest
podłączony / brak napięcia zasilania

Podłącz zasilacz / Upewnij się,
że zasilacz działa

Urządzenie nie jest włączone

Przyciśnij włącznik "on/oﬀ"

Koniec okresu użytkowania

Wymień ﬁltr.

Wlot / wylot powietrza jest zablokowany Odblokuj wlot / wylot powietrza
Niewłaściwy kierunek instalacji ﬁltra

Zainstaluj poprawnie ﬁltr

Filtr jest zbyt brudny

Wymień ﬁltr

Upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie odpakowane
Sprawdź, czy urządzenie jest odpakowane, czy nie ma widocznych uszkodzeń
Sprawdź, czy wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. Jeśli tak, oczyść je
Przy włączonej funkcji jonów ujemnych dźwięk „ﬁzz” jest normalny.

Jeśli powyższe działania naprawcze nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą, producentem
lub jego autoryzowanym przedstawicielem. Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować
urządzenia lub próbować naprawiać go samodzielnie.

Aby uniknąć porażenia prądem, proszę nie podłączać ani nie odłączać zasilania mokrymi rękami.
Przed przesuwaniem oczyszczacza odłączyć zasilanie.
Zabrania się używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, aby uniknąć
porażenia i przyspieszonego starzenia się układu elektrycznego.
Oczyszczacz powietrza nie jest przeznaczony do ﬁltrowania sadzy, nie wolno używać urządzenia w
obszarach takich jak kuchnia.
Wysokociśnieniowy moduł jonów ujemnych znajduje się wewnątrz urządzenia, nie należy go
demontować ani naprawiać, jeśli nie jest się autoryzowanym technikiem. W razie potrzeby
skontaktuj się z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.
Nie zakrywaj wlotu lub wylotu powietrza, aby nie zakłócać procesu oczyszczania.
Zabrania się dotykania metalowej części wlotu powietrza lub wkładania do niego jakichkolwiek
przedmiotów, aby uniknąć wadliwego działania urządzenia.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyglądu lub wnętrza lub nadmiernego hałasu,
podejrzanego zapachu, dymu, należy niezwłocznie odłączyć w bezpieczny sposób zasilanie i
skontaktować się ze sprzedawcą. Nie demontować produktu.
Jeśli wtyczka przewodu zasilania nie pasuje do gniazdka użytkownika lub nastąpi uszkodzenie
przewodu zasilającego, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Nie należy samodzielnie
naprawiać lub wymieniać przewodu zasilającego. Odłącz zasilanie, wyciągając wtyczkę, jeśli
produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
W przypadku wymiany panelu przedniego, ﬁltra lub przewodu zasilającego w tym produkcie
należy stosować wyłącznie oryginalne części oferowane przez producenta. Nie należy używać
zamienników innych dostawców.
Ten produkt nie jest w stanie wyeliminować tlenku węgla lub radonu, dlatego w przypadku pożaru
lub katastrofy chemicznej nie może być używany jako urządzenie zabezpieczające ani zastępować
urządzenia do usuwania pyłu lub wentylacji.
Przedni panel sterowania pełni jedynie funkcję przełączania i nie odłącza napięcia zasilania,
dlatego przed wymianą ﬁltra lub czyszczeniem wyłącz zasilanie za pomocą przycisku wł. / Wył. na
panelu sterowania, a następnie wyjmij wtyczkę, aby odłączyć zasilanie.
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