
UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy wyjąć filtry 
z folii ochronnej – patrz wskazówki w instrukcji poniżej.
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OGÓLNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA I UWAGI

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi. 
Przed podłączeniem do prądu należy się upewnić, że napięcie w sieci elek-
trycznej odpowiada podanemu na etykiecie technicznej urządzenia.
Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej podstawie. Zachować minimum 
30 cm odległości od zasłon, mebli, ścian i innych powierzchni mogących prze-
szkadzać w prawidłowym obiegu powietrza.
Nie należy użytkować urządzenia jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub 
gniazdko elektryczne, do którego ma być podłączony, źle umocowane. Pozwoli 
to uniknąć porażenia prądem, zwarcia, pożaru i innych niebezpiecznych zda-
rzeń.
Nie należy ciągnąć urządzenia za kabel. Nie należy zawijać kabla wokół 
ostrych krawędzi, ani nim wymachiwać. 
Nie stawiać ciężkich przedmiotów na kablu, ani nie umieszczać go w pobliżu 
gorących powierzchni.
W celu wyłączenia urządzenia z prądu należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za 
kabel.
Przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka, należy najpierw wyłączyć oczysz-
czacz.
W celu przeniesienia urządzenia należy użyć bocznych uchwytów. 
Nie modyfikować urządzenia. Jeśli wymaga ono serwisowania lub kabel powi-
nien zostać wymieniony, to należy skontaktować się z odpowiednim serwisem 
(gdy trwa Gwarancja – jest to serwis gwaranta).
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub wymianą filtrów należy wyłączyć urzą-
dzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Nie wolno dotykać wtyczki lub urządzenia wilgotnymi rękami. Nie można go 
uruchamiać, gdy używa się spreju przeciw komarom.
Urządzenie nie jest wyposażone w ochronę przed wilgocią i dlatego może być 
używane tylko wewnątrz pomieszczeń i daleko od miejsc wydzielających wil-
goć (jak baseny, wanny, muszle klozetowe).
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nie należy włą-
czać urządzenia w pobliżu źródła ciepła (np. grzejnika). Nie używać urządze-
nia w pobliżu gazów palnych, jak gaz naturalny, propan itp.
Aby uniknąć wypadków, urządzenie należy chronić przed dziećmi i innymi oso-
bami do nich porównywanymi pod względem rozwoju mentalnego lub fizycz-
nego.
Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami i produktami ropopochodny-
mi. W celu czyszczenia należy używać miękkiej szmatki.
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Nie wkładać palców i innych przedmiotów w otwory urządzenia.
W przypadku długiego okresu przestoju należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Przed wyrzuceniem pilota zdalnego sterowania należy usunąć z niego baterie 
i wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego dla takich odpa-

dów.
Zdjęcia i rysunki produktu użyte w tej instrukcji i na opakowaniu mają 
za zadanie jak najlepiej odzwierciedlić wygląd urządzenia, jednak nie 

mogą być uważane za perfekcyjne odwzorowanie sprzedawanego przedmio-
tu.
Jeśli w pomieszczeniu, w którym pracuje oczyszczacz powietrza jest bardzo 
wilgotno, to urządzenie w trakcie pracy w trybie automatycznym może wska-
zywać duże zanieczyszczenie powietrza pomimo innego stanu faktycznego. 
W takim przypadku zaleca się ręczne ustawienie prędkości pracy.
Urządzenie posiada czujnik przechyłu. Jeśli w trakcie jego pracy zostanie prze-
chylone o ok. 40 stopni lub przewrócone, to automatycznie przestanie działać.
Podobnie działają inne zabezpieczenia zainstalowane w tym oczyszczaczu 
powietrza:
- przy niezamkniętych lub niedomkniętych osłonach urządzenie się nie uru-
chomi
- przy zdjętej lub źle założonej górnej kratce również nie będzie możliwe użyt-
kowanie oczyszczacza

OGÓLNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA I UWAGI

FUNKCJE OCZYSZCZACZA

• Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń – dymu, kurzu, formaldehydów 
itp.

• Wytwarzanie dużej ilości anionów (jonów ujemnych) – poprawiają one ja-
kość powietrza sprawiając, że cząsteczki unoszące się w powietrzu łączą się 
w grupy i opadają.

• Sterylizacja i oczyszczanie powietrza dla całej rodziny, w biurze, restauracji  
i innych pomieszczeniach o wielkości do 166m2 (średnia zalecana wielkość) – 
por. str. 22: Dopasowanie urządzenia do pomieszczenia.
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CECHY PRODUKTU

• Podwójne filtry – pozwalają uzyskać w krótkim czasie dwa razy więcej 
oczyszczonego i świeżego powietrza.

• Wbudowany wysokiej dokładności czujnik cząsteczek – pozwala na natych-
miastowe określenie jakości powietrza i dostosowanie do niej trybu pracy 
urządzenia (w przypadku włączonego trybu AUTO).

• WiFi, pilot zdalnego sterowania, manualne lub automatyczne sterowanie – 
szeroki wachlarz kontroli pracy urządzenia.

• Cztery tryby oczyszczania – ustawiany ręcznie, automatyczny, szybki i nocny 
– pozwalają dostosować pracę urządzenia do aktualnych potrzeb.

• Czterokolorowe oświetlenie LED wskazuje jakość powietrza.

DZIAŁANIE FILTRÓW

1. Filtr wstępny – wyłapuje z powietrza duże cząsteczki: ludzkie włosy, sierść 
zwierząt, włókna itp.
2. Kompozytowy filtr HEPA-węgiel aktywowany – filtruje dym, kurz, pyłki, aler-
geny, inne zanieczyszczenia i cząsteczki większe niż 0,3 µm. Może również 
unieszkodliwiać gazy (benzen, formaldehyd) i zapachy oraz inne związki lotne. 

UWAGA! W tym oczyszczaczu standardowo zainstalowano filtr EPA11 (model: 
AC-08F11). Istnieje możliwość dokupienia filtru HEPA13 (model: AC-08F13)  
o większej wydajności oczyszczania.

BUDOWA URZĄDZENIA
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WSKAZANIA WYŚWIETLACZA

1. Przyciski i wskaźniki funkcyjne

Tryb czuwania Włączony

Przycisk włącz/wyłącz
 Kolor czerwony  Kolor zielony

Przyciski/wskaźniki funkcyjne

Zmiana 
trybu pracy

Ustawienie prędkości 
wentylatora

Blokada 
rodzicielska

Timer Wskaźnik 
wymiany filtra

Automatyczny 
tryb pracy

Tryb oczyszczania z 
dymu papierosowego

Nocny tryb 
pracy

 Kontrolka 
WiFi
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WSKAZANIA WYŚWIETLACZA

2. Wskaźnik wymiany filtra 

Na wyświetlaczu tego urządzenia znajduje się wskaźnik sugerujący potrze-
bę wymiany filtra. Czas po jakim urządzenie powinno przypomnieć o zmianie 
filtra jest ustawiony na 3000 roboczogodzin. Gdy oczyszczacz przepracuje 
na danym komplecie filtrów tyle godzin, to na wyświetlaczu zaświeci się ten 
wskaźnik. 
Jednocześnie istnieje możliwość skasowania wskazania i ponownego startu 
tego czasu (przydatna szczególnie po wymianie filtrów na nowe). Wystarczy 
nacisnąć przycisk ze wskaźnikiem na ok. 3 sekundy i zostanie on wyzerowany.

Nadający się do użycia Do wymiany

Filtr HEPA-węglowy

3. Wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu 

Lampa poprzez wyświetlenie światła w poniższych kolorach wskazuje na ja-
kość powietrza w pomieszczeniu:
1. światło niebieskie – dobra jakość powietrza
2. światło zielone – powietrze nieco zanieczyszczone
3. światło pomarańczowe – powietrze znacznie zanieczyszczone
4. światło czerwone – powietrze bardzo zanieczyszczone
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WYMAGANIA CO DO UMIESZCZENIA URZĄDZENIA W POMIESZCZENIU

W czasie pracy urządzenia powinny być zachowane minimalne odległości od 
ścian i innych przedmiotów jak na powyższym rysunku – 20 cm z tyłu i 30 cm 
po bokach.

INSTALACJA FILTRA

1. Wyjęcie filtrów z folii ochronnej.
a. Usunąć osłony urządzenia.

b. Wyjąć filtry z urządzenia.
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INSTALACJA FILTRA

c. Wyjąć filtry z folii.

2. Instalacjia filtrów i osłon

a. Strona wewnętrzna filtra HEPA-węglowego różni się od strony zewnętrznej. 
UWAGA! Strona z uchwytem powinna zostać umieszczona do zewnątrz, aby 
było łatwo wyjąć filtr, gdy zajdzie taka potrzeba. Prawidłowe umieszczenie fil-
tra gwarantuje właściwe działanie urządzenia. Błędne umieszczenie filtra nie 
jest podstawą do reklamacji.

b. Podobnie filtr wstępny na stronę wewnętrzną i zewnętrzną. UWAGA! Strona 
bez uchwytu powinna być zwrócona do wnętrza oczyszczacza. Prawidłowe 
umieszczenie filtra gwarantuje właściwe działanie urządzenia. Błędne umiesz-
czenie filtra nie jest podstawą do reklamacji.
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INSTALACJA FILTRA

c. Założyć osłony.

Oczyszczacz nie będzie działał bez zamkniętych osłon.

UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

1. Podłączenie do prądu.
Przed pierwszym użyciem należy wyjąć urządzenie z opakowania, rozpakować 
i zainstalować filtry,  rozłożyć kabel zasilający i włożyć wtyczkę do gniazdka.
Po podłączeniu oczyszczacza do prądu na wyświetlaczu zapali się na czerwo-
no ikonka trybu czuwania:

Następnie należy lekko dotknąć –  urządzenie rozpocznie pracę, wydając 
dźwięk o tym informujący. Wskaźnik  będzie podświetlony na zielono.
Po uruchomieniu oczyszczacz przez dłuższą chwilę będzie badał stan po-
wietrza w pomieszczeniu, w którym ma pracować. Na wyświetlaczu będzie 
widoczny efekt poruszającej się podświetlonej kreski. Gdy poziom zanie-
czyszczenia zostanie ustalony, jego wartość zostanie wyświetlona w formie 
wartości cyfrowej, podającej wartość cząsteczek PM 2,5 w powietrzu.
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UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Urządzenie będzie pracować w trybie automatycznym, co zostanie zasygnali-
zowane podświetlenie ikonki tego trybu         na wyświetlaczu.

2. Wybór trybu pracy (przycisk        )

Podczas pracy urządzenia można wybrać 3 tryby pracy:
(W dalszej części instrukcji opisano jeszcze jedno wykorzystanie przycisku  
       – uruchomienie WiFi.)

1. automatyczny – w tym trybie urządzenie będzie pracować zawsze po uru-
chomieniu, a po wybraniu innego trybu można do tego powrócić; działanie w 
tym trybie jest sygnalizowane przez podświetlenie ikonki          . W trakcie auto-
matycznego trybu pracy działa funkcja jonizacji powietrza.

2. szybkiego oczyszczania powietrza z dymu – działanie w tym trybie jest sy-
gnalizowane przez podświetlenie ikonki

3.nocny - działanie w tym trybie jest sygnalizowane przez chwilowe podświe-
tlenie ikonki          . W trakcie nocnego trybu pracy podświetlenie urządzenia 
zostanie wyłączone. Oczyszczacz będzie pracować na pierwszej prędkości, a 
jego działanie nie będzie kontrolowane przez czujnik.

Uwaga! Urządzenie samo przełączy się na tryb nocny, gdy będzie pracowało 
w trybie automatycznym (podświetlona ikonka      ) i wokół niego zrobi się 
ciemno. Przejście na tryb nocny nastąpi po ok. 3 minutach od znalezienia się 
oczyszczacza w ciemnym miejscu (UWAGA! Czas przełączenia w tryb nocny 
może się nieco różnić w zależności od serii produkcji).
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3. Ręczne sterownie prędkością pracy

UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Gdy urządzenie działa, należy nacisnąć przycisk sterowania prędkością pracy        
.
Silnik zacznie szybciej pracować, co zostanie zasygnalizowane podświetle-
niem odpowiedniej ikonki obrazującej daną prędkość (patrz poniżej) i będzie 
odczuwalne dzięki mocniejszemu strumieniowi powietrza wydobywającemu 
się z oczyszczacza.
Przy ręcznym sterowaniu praca urządzenia nie jest kontrolowana przez czuj-
nik zanieczyszczenia powietrza. Pracuje ono zgodnie z ustawieniami użytkow-
nika – na większej lub mniejszej szybkości (w zależności od wcześniejszej).

Istnieje możliwość zablokowania działania przycisków na wyświetlaczu, mo-
gąca być pomocną w trosce o bezpieczeństwo dzieci i o prawidłowe działanie 
urządzenia. 
Dla uruchomienia tej funkcji należy przycisną i puścić przycisk     . Po tym 
czasie urządzenie wyda krótki sygnał informujący o uruchomieniu się blokady 
wszystkich przycisków i powyższa ikonka zostanie podświetlona na zielono. 
W tym ustawieniu nie będzie można sterować urządzeniem. Powrót do za-
rządzania pracą oczyszczacza będzie możliwy, gdy po naciśnięciu i przytrzy-
maniu przez ok. 5 sekund w/w ikonki funkcja kontroli rodzicielskiej zostanie 
wyłączona. Będzie temu towarzyszył ponownie krótki sygnał dźwiękowy, a 
podświetlenie tej ikonki zostanie wyłączone.

4. Blokada rodzicielska



13

UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

5. Timer

W czasie pracy urządzenia można ustawić czas, po jakim powinno się ono 
wyłączyć. Pomocny w tym zadaniu jest przycisk       . Pierwsze wciśnięcie 
uruchomi timer, a każde kolejne zwiększa wybrany czas o 1 godzinę. Aby zre-
zygnować z tej funkcji po jej ustawieniu, należy dojść w ustawieniach do 12 
godzin do wyłączenia i jeszcze raz wcisnąć przycisk. Wówczas timer zostanie 
wyłączony.
Ilość wybranego czasu do wyłączenia jest pokazywana na wyświetlaczu – 
duża cyfra (tam, gdzie zazwyczaj wyświetlana jest wartość PM 2,5) pokazuje 
wybrany czas, a poniżej pokazane są (sumarycznie) wybrane godziny.
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6. Wyłączanie urządzenia

UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Oczyszczacz, w przypadku czasowego ustawienia wyłączenia (funkcja TIMER 
jak powyżej) wyłączy się automatycznie.
W innym przypadku, gdy okoliczności tego wymagają, powinien zostać wy-
łączony przez użytkownika. Można to zrobić za pomocą przycisku      , który 
służy do uruchamiania/wyłączania urządzenia

7. Ponowne uruchomienie

Oczyszczacz poza pamięcią przepracowanych godzin nie posiada innej funkcji 
pamięci i dlatego wyłączenie go kasuje dotychczasowe ustawienia trybu pra-
cy. Dlatego przy ponownym uruchomieniu go (zgodnie z instrukcją w punkcie 
1 niniejszego działu instrukcji obsługi) urządzenie będzie pracowało w trybie 
automatycznym. Inne tryby pracy użytkownik powinien ustawić we własnym 
zakresie.

8. Sterowanie pilotem
Jeśli do urządzenia dołączono pilota zdalnego sterowania, to można również 
użyć tego narzędzia do sterowania pracą oczyszczacza. Przyciski znajdujące 
się na pilocie są odpowiednikami tych, które są umieszczone na panelu ste-
rowania (za wyjątkiem funkcji uruchomienia WiFi – jeśli dotyczy). Narzędzie 
do zdalnego sterowania nie posiada również przycisku do wyboru trybu pracy 
(auto, dym, nocny), bo został on zastąpiony trzema indywidualnymi przyciska-
mi. Dodatkowo prędkość pracy urządzenia można zmieniać za pomocą guzika 
z nazwą „Speed” („Prędkość”) lub przycisków z plusem i minusem.
Przed rozpoczęciem użytkowania pilota należy otworzyć pojemnik na baterie 
znajdujący się od spodu i usunąć izolację z baterii. Następnie należy zamknąć 
schowek na baterie. 
W przypadku przewidywanej długiej bezczynności pilota, zaleca się wyjęcie z 
niego baterii.
Do urządzenia zdalnego sterowania należy używać baterii o symbolu CR2032 
i napięciu 3V.
Jeśli bateria została zużyta, to należy ją wymienić na nową poprzez otworze-
nie pojemnika na baterie i zamianę starej baterii na nową. Następnie pojemnik 
trzeba zamknąć.
Również przed pozbyciem się urządzenia, należy usunąć z niego baterie i zuty-
lizować je oddzielnie, w odpowiedni sposób.
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Nie wolno wyrzucać baterii wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa 
domowego.

Sposób utylizacji baterii powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi w 
danym kraju – zob. w instrukcji poniżej odnośnie utylizacji urządzenia.

9. Sterowanie za pomocą WiFi

Jeśli urządzenie posiada na wyświetlaczu taką ikonkę       , to oznacza to, że 
istnieje możliwość sterowania pracą oczyszczacza przy pomocy WiFi.
Do uruchomienia funkcji WiFi służy przycisk           na panelu sterowania. W 
celu uruchomienia WiFi należy go wcisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy. 
Ikonka na wyświetlaczu            zacznie migać – oznacza to, że można rozpo-
cząć parowanie urządzenia z telefonem za pomocą poniżej opisanej aplikacji.

9a. Aplikacja do zdalnego (WiFi) sterowania

Do bezprzewodowego sterowania pracą oczyszczacza powietrza 
można użyć aplikacji TUYA SMART (dostępnej dla urządzeń z 
oprogramowaniem iOS i Android), którą można pobrać na portalu 
SKLEP PLAY lub APP STORE – np. dzięki zeskanowaniu znajdu-
jącego się obok i na opakowaniu kodu QR.

UWAGA! Użycie i obsługa powyższej aplikacji odbywa się na zasadach opi-
sanych w jej licencji i instrukcji obsługi. Producent i dystrybutor tego oczysz-
czacza powietrza nie odpowiadają za prawidłowość działania tego opro-
gramowania i za jego dalszy rozwój lub dostępność, które są zależne od 
licencjonodawcy. 

UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

1. Filtry 

1.1. Filtr wstępny
Częstotliwość czyszczenia tego filtru zależy łącznie od prędkości i czasu pra-
cy urządzenia oraz zanieczyszczenia powietrza. Zazwyczaj powinno się go 
czyścić co 2-3 miesiące. Należy pilnować, aby proces czyszczenia odbywał 
się w odpowiednim czasie. Zaniedbanie w tym zakresie będzie miało wpływ na 
wydajność pracy oczyszczacza.
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1.2. Filtr HEPA-węglowy
Jak wspomniano wcześniej, częstotliwość wymiany tego filtru zależna jest od 
ilości przepracowanych godzin. Nie mniej jednak może ona zależeć również o 
stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu, w którym pracuje urzą-
dzenie. Dlatego też należy odpowiednio dostosować tę czynność do panują-
cych okoliczności.

1.3. Czyszczenie 
Czynność ta dotyczy tylko filtra wstępnego.
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka.
2. Następnie należy pociągnąć za dolną część w uchwycie oczyszczacza – 
otworzy się osłona. Należy ją wyjąć z urządzenia – na dole osłony są wypustki, 
które przy składaniu trzeba będzie włożyć w otwory.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

3. Kolejnym krokiem jest wyjęcie filtra wstępnego. W tym celu należy nacisnąć 
na dwa mocowania i następnie delikatnie pociągnąć wyjmując filtr. Warto ro-
bić to delikatnie, żeby nie strząsnąć kurzu, który na nim osiadł.
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4. Kurz i inne cząsteczki, które osiadły na filtrze mogą zostać zebrane odku-
rzaczem lub zmiecione. Filtr można także myć wodą z detergentem. Przed 
powtórnym zainstalowaniem go w oczyszczaczu filtr powinien zostać wysu-
szony.
Uwaga! W trakcie czyszczenie nie należy zginać filtra, bo można go uszkodzić. 
Gwarancja nie obejmuje tego typu uszkodzeń.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

5. Jeśli nie zachodziła potrzeba wymiany filtra HEPA-węgiel, to po oczyszcze-
niu należy zamontować znowu w urządzeniu filtr wstępny.
Wszystkie czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności, jak przy wyjmo-
waniu filtra, a na koniec należy zamknąć osłony.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamontowanie, by nie uszkodzić urzą-
dzenia lub filtra.

1.4. Wymiana filtra 
Filtr HEPA-węglowy nie podlega czyszczeniu czy też myciu. Należy go wymie-
niać, gdy urządzenie poinformuje o takiej konieczności lub też w zależności 
od potrzeb.
1. W celu wyjęcia filtra HEPA-węglowego trzeba najpierw usunąć osłony i filtr 
wstępny. Następnie wyjmuje się filtr do wymiany i dokonuje się jego zamiany 
na nowy, zakupiony od autoryzowanego dystrybutora. (Przy zakupie filtra nale-
ży upewnić się, że jest to filtr do posiadanego oczyszczacza. - p. str. 5)
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2. Po wymianie filtra na nowy proces złożenia urządzenia następuje w odwrot-
nej kolejności, niż jego rozłożenie.
Należy zawsze pamiętać, żeby filtr HEPA-węglowy był montowany uchwytami 
do zewnątrz.
Składanie zestawu filtrów rozpoczyna się od filtra HEPA+węglowy, następny 
jest filtr wstępny, a całość jest zamykana osłoną. Tę samą czynność wykonuje 
się z dwóch stron urządzenia.

3. Po złożeniu urządzenia, należy je podłączyć do gniazdka i uruchomić.
4. W trakcie pracy oczyszczacza należy przez ok. 5 sekund przytrzymać przy-
cisk z podświetlonym na czerwono przypomnieniem o potrzebie wymiany fil-
tra. Czynność ta skasuje pamięć urządzenia i sygnalizacja zacznie odliczać 
czas od początku, by po 3000 godzin znowu poinformować nas o potrzebie 
wymiany filtra.

2. Czujnik zanieczyszczenia powietrza
Okresowo, z częstotliwością podobną jak w przypadku czyszczenia filtra 
wstępnego, należy przeprowadzać tę czynność również wobec czujnika zanie-
czyszczenia powietrza umiejscowionego z tyłu urządzenia.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW
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1. W tym celu należy wyłączyć oczyszczacz i odłączyć go od sieci wyjmując 
wtyczkę z gniazdka.
2. Następnie należy otworzyć drzwiczki, za którymi znajduje się czujnik i oczy-
ścić je odkurzając. 
3. Sam czujnik należy delikatnie przetrzeć patyczkiem kosmetycznym z baweł-
ną na końcu.
4. Na zakończenie drzwiczki od czujnika należy zamknąć. Urządzenie może 
zostać ponownie uruchomione.
UWAGA! Ustawienie oczyszczacza czujnikiem w kierunku strumienia powie-
trza lub zanieczyszczenia, a także manipulowanie osłoną czujnika w trakcie 
pracy urządzenia może powodować zakłócenia działania czujnika i chwilowy 
wzrost wskazań zanieczyszczeń. W takim przypadku należy chwilę poczekać, 
aż urządzenie po chwili działania na podwyższonej prędkości (w przypadku 
pracy w trybie automatycznym) powróci do poprzednio obranego tempa. Takie 
zachowanie się oczyszczacza nie jest podstawą do reklamacji.

3. Pozostałe elementy oczyszczacza
Dla pełnego bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia 
wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

1. Wloty powietrza
Na osłonach znajdują się wloty powietrza, przez które jest ono pobierane do fil-
trowania przez oczyszczacz. Osłony można czyścić zarówno w trakcie czysz-
czenia filtrów, jak i w każdym dowolnym czasie, kiedy wydadzą się nam one 
brudne. W tym celu należy użyć miękkiej, lekko nawilżonej szmatki.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW
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2. Wyloty powietrza i wyświetlacz
Znajdują się w górnej części oczyszczacza i przez nie jest wypuszczane 
oczyszczone w urządzeniu powietrze. Chociaż wypuszczają one oczyszczony 
strumień powietrza, to również wymagają od czasu do czasu usunięcia brudu 
(zazwyczaj kurzu, który osiada na nich podczas bezczynności urządzenia).
Zaleca się częste przecieranie wylotu powietrza i wyświetlacza – głównie z 
powodów estetycznych.
Wylot powietrza można również czyścić pod kratką przesłaniającą go z góry. 
W tym celu należy wyjąć tę kratkę podnosząc ją w miejscu oznaczonym trój-
kątem. Po wyjęciu kratki urządzenie przestanie działać. Odłączamy je od sieci 
i przecieramy lekko wilgotną szmatką wylot powietrza poniżej kratki. 
Następnie zamykamy kratkę, wkładamy wtyczkę do gniazdka i uruchamiamy 
oczyszczacz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Sposób rozwiązania

Nie można włączyć (kontrolka zasila-
nia nie świeci się) 

1. Sprawdzić, czy wtyczka jest pra-
widłowo włożona do gniazdka. Jeśli 
nie, poprawić.
2. Sprawdzić, czy osłony są domknię-
te. Jeśli nie, domknąć.

Nie można włączyć (kontrolka zasila-
nia miga), przycisk nie reaguje

Sprawdzić, czy kratka zamykająca 
wylot powietrza jest prawidłowo 
osadzona. Jeśli nie, poprawić.

Powietrze jest zanieczyszczone, a ko-
lorowy wskaźnik jego poziomu świeci 
się na niebiesko.

Sprawdzić, czy urządzenie jest tak 
ustawione, że pobiera zanieczysz-
czone powietrze. Jeśli nie, zmienić 
ustawienie oczyszczacza – np. przy-
sunąć go bliżej do miejsca szczegól-
nie zanieczyszczonego.

Nawet po dłuższym czasie oczysz-
czania powietrza kolorowy wskaźnik 
poziomu zanieczyszczenia świeci się 
na czerwono.

Sprawdzić, czy czujnik zanieczysz-
czenia powietrza nie jest zakurzony. 
Oczyścić czujnik i po uruchomieniu 
urządzenia poczekać chwilę, czy to 
wpłynęło na wskazania.

KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW
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Oczyszczacz, pracując w trybie auto-
matycznym, przełączył się nagle na 
większą prędkość działania, wskaź-
nik zanieczyszczenia pokazuje duże 
wartości i kolor podświetlenia rów-
nież wskazuje na bardzo brudne po-
wietrze.

1. Sprawdzić, czy nie zwiększyło się 
nagle zanieczyszczenie powietrza. 
Jeśli tak, to opisany problem jest 
zwyczajną pracą urządzenia w try-
bie automatycznym.
2. Sprawdzić, czy urządzenie nie zo-
stało przestawione w miejsce, gdzie 
w kierunku czujnika zanieczyszczeń 
jest skierowany silny strumień po-
wietrza. Jeśli tak, odwrócić urządze-
nie tyłem do tego strumienia (za wy-
jątkiem, gdy szybsze oczyszczenie 
powietrza jest wymagane).
3. Upewnić się, że przed chwilą nikt 
nie manipulował w trakcie pracy 
oczyszczacza przy osłonie czujnika. 
Jeśli tak, poczekać chwilę, aż urzą-
dzenie powróci do normalnej pręd-
kości działania.

Oczyszczacz nie przełącza się na tryb 
nocny, gdy jest ciemno.

1. Sprawdzić, czy nie dociera do 
urządzenia jakieś światło. Automa-
tyczne uruchomienie funkcji nocnej 
działa tylko w ciemności.
2. Po upewnieniu się, że jest ciemno, 
należy poczekać ok. 7 minut na to, 
aż urządzenie uruchomi tryb nocny.
3. Najważniejsze: aby zadziało au-
tomatyczne przełączenie na tryb 
nocny, urządzenie musi pracować 
w trybie automatycznym – na wy-
świetlaczu musi być podświetlona 
ikonka

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA! 
W przypadku, gdy powyższe porady nie usuwają problemów z funkcjonowa-
niem oczyszczacza powietrza, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub 
autoryzowanym serwisem dystrybutora (adres dystrybutora powinien znajdo-
wać się na opakowaniu urządzenia i/lub w instrukcji obsługi lub załączonej do 
niej karcie gwarancyjnej dystrybutora).
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SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Napięcie Prąd zmienny 220-240V, 50/60Hz

Moc 85W

Głośność pracy (najszybszy tryb) ≤55dB

Jony ujemne 10 milionów/cm3

CADR* (cząstki stałe) 800 m3/h

CADR* (formaldehydy) 300 m3/h

Do pomieszczeń o wielkości 88-166 m2 (średnia zalecana wielkość)**

Waga netto 14 kg

Wymiary produktu 400 x 400 x 669 mm

Etapy oczyszczania powietrza 
w urządzeniu

1. Filtr wstępny
2. Filtr kompozytowy 
(HEPA + węgiel aktywowany)
3. Jonizator

Sugerowany czas użycia filtrów Filtr 1. – 2 lata
Filtr 2. – 1 rok

Zasilanie pilota zdalnego sterowania Bateria CR2032 o napięciu 3V

*CADR – z języka angielskiego: Clean Air Delivery Rate – co można przetłuma-
czyć jako: Ilość Dostarczanego Czystego Powietrza

**DOPASOWANIE URZĄDZENIA DO POMIESZCZENIA

Ilość cykli 
/ godzinę

Wysokość 
pomieszczenia

1 2 3

2,4 metra 333 m2 166 m2 111 m2

3,0 metry 266 m2 133 m2 88 m2

3,4 metra 235 m2 117 m2 78 m2

(Wyjaśnienie tabelki na następnej stronie!)
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Tabela przedstawia wyliczenia mające pomóc w dopasowaniu urządzenia do 
potrzeb użytkownika.
Wyjściową wartością jest CADR 800 m3/godzinę  (uzyskiwany przy najszyb-
szej pracy oczyszczacza).
Cykl – oznacza wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny czasu.
Podane wysokości pomieszczenia odnoszą się do spotykanych w budownic-
twie w Polsce i są wyłącznie przykładowe. 
Dla innych wymiarów należy przyjąć następujący sposób wyliczenia:
CADR / wys. pomieszczenia / ilość żądanych cykli wymiany powietrza w ciągu 
godziny = wynik

**DOPASOWANIE URZĄDZENIA DO POMIESZCZENIA

GWARANCJA PRODUCENTA

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na końcu Instrukcji obsługi oraz na opa-
kowaniu i etykiecie urządzenia) gwarantuje sprawne działanie urządzenia 
przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.

2. Gwarancja ta obowiązuje w kraju, w którym mieści się siedziba Dystrybuto-
ra w obrębie Unii Europejskiej.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwią-
cych w zakupionej rzeczy, tj. wady materiału oraz wady powstałe w procesie 
produkcji. 

4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczególności wynikłych z normal-
nego użytkowania rzeczy.

5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje wad spowodowanych 
użytkowaniem niewłaściwym, nieodpowiednim lub niezgodnym z przezna-
czeniem rzeczy; wad wynikłych ze zdarzeń losowych, użycia niedozwolonych 
akcesoriów, zmian dokonanych na urządzeniu, ani żadnego innego zdarzenia, 
które znajduje się poza kontrolą firmy WEGA Handel GmbH.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupują-
cego wynikających z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. 

7. Podobnie prawa konsumenta wynikające z lokalnych przepisów danego kra-
ju sprzedaży nie są ograniczone przez tę gwarancję.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego (WEEE) zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi 
odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 
Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu oznaczonego tym symbolem, 
jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektro-
nicznego lub elektrycznego.
Takie punkty są prowadzone m.in. przez sprzedawców tego sprzętu oraz 
gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie zbierania 
odpadów.

Producent:
WEGA Handel GmbH
Herbert-Jensch-Str. 111
15234 Frankfurt (Oder)
NIEMCY

Dystrybutor w Polsce:
Intec Medical Sp. z o.o.

ul. L. Podbipięty 7 
31-980 Kraków

Data wydania instrukcji: 25.07.2018 r.
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GWARANCJA DYSTRYBUTORA

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy i swoim zasięgiem obejmuje 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancji nie podlega opakowanie, uszkodzenie sprzętu powstałe w wy-
niku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnej 
naprawy, wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz zużycie baterii w pilocie 
zdalnego sterowania.
3. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że Sprzęt jest wolny od 
wszelkich wad fizycznych i prawnych.  
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z 
przyczyn tkwiących w Sprzęcie w momencie zakupu.
5. Zgłoszenia reklamacji Sprzętu z tytułu udzielonej na niego gwarancji można 
dokonać za pośrednictwem sklepu, w którym dokonano zakupu, bądź też bez-
pośrednio u Gwaranta (dane kontaktowe znajdują się poniżej).
6. Reklamowany Sprzęt należy dostarczyć do punktu sprzedaży, w którym do-
konano zakupu lub też bezpośrednio do Gwaranta. Urządzenie  powinno znaj-
dować się w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi 
w trakcie transportu. 
7. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych 
od daty dostarczenia wadliwego Sprzętu do serwisu Gwaranta. 
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wyłącznie Gwarant.
9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje wymiany baterii w pilocie zdalnego ste-
rowania.
10. W sprawach nieregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną mają zastoso-
wanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza  uprawnień kupują-
cego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Data sprzedaży, podpis i pieczęć Sprzedawcy:

Adres Serwisu 
Dystrybutora w Polsce:
Intec Medical Sp. z o.o.

ul. L. Podbipięty 7 
31-980 Kraków

serwis@intecmedical.pl
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TABELA NAPRAW SERWISOWYCH


