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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Üdvözözljük

Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta  
légtisztító készülékünket.

A gép telepítésének és használatának megkönnyítése 
érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a 
kézikönyvet, és tárolja biztonságosan. Annak 
érdekében, hogy mindig friss levegőt élvezhessen, 
használja ezt a kézikönyvet a szakképzett és 
szabványos telepítéshez, a megfelelő használathoz és 
karbantartáshoz.

Ha a használat során bármilyen kérdés merül fel, kérjük, 
forduljon ehhez a kézikönyvhöz. Ha a garanciával 
összhangban van, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot a kártyán található címen és 
telefonszámon. Örömmel fogadunk minden 
észrevételt vagy javaslatot, ami a termékünkkel és 
szolgáltatásunkkal kapcsolatban felmerül.
2. Termék tulajdonságok

2.1. Az előszűrő

egy alumíniumötvözetből készült szűrőt használ.

az előszűrőben. Elsősorban az 5 mikronnál nagyobb 
por, köztük a nagy porszemcsék, a korpa, a pollen, a 
lebegő törmelék és más szennyező anyagok szűrésére 
szolgál. Sokszor mosható és többször is használható.

2.2. Hideg katalitikus szűrő

2.3. Aktív szénszűrő

A cellulárisan aktivált szén nagy hatékonyságú 
adalékanyagokat tartalmaz. Jó abszorpciós és porelszívó 
tulajdonságokkal rendelkezik.

2.4. Antibakteriális védelem

Az antibakteriális szűrő egy precíziós szűrő, amely az 5 
mikron átmérőjű részecskéket tartja vissza. Ugyanakkor 
a szűrőbe egy antibakteriális hatóanyagot adnak, 
amely hatékonyan elpusztítja a levegőben lévő  
baktériumok legalább 99%-át.

2.5. Rendkívül hatékony HEPA H14

A hatékony HEPA-szűrő a levegőben lévő 
baktériumokat, füstöt és 0,3 mikron méretű 
porszemcséket legalább 99%-os arányban szűri ki. A 
többfunkciós szűrővel kombinálva a HEPA-szűrő 
képes kiszűrni a 20 nanométernél nagyobb 
átmérőjű mikroszkopikus részecskéket, beleértve a 
baktériumpenészeket, a port, az allergéneket és 
egyes vírusokat, miközben kiszűri a füstöt. Az 
Egészségügyi Világszervezet szerint a 
madárinfluenza vírus, az influenza vírus és a 
Legionella baktérium 20 nanométernél nagyobb. A 
HEPA H14 még ezeket is képes lehet megszűrni.

A hidegkatalizátor fő összetevői az élelmiszerekben 
és gyógyszerekben található adalékanyagokból 
származnak. Nem mérgező, nem maró és nem 
gyúlékony. Normál hőmérsékleti körülmények között 
a katalitikus reakció képes eltávolítani a 
formaldehidet, a benzolt, a xilolt, a TVOC-ot és más 
káros gázokat. A reakció során víz és szén-dioxid 
keletkezik. Nem termel másodlagos szennyezést. Ez 
egy biztonságos és környezetbarát, élvonalbeli 
termék.

A katalitikus reakció során maga a hideg katalizátor 
nem vesz részt közvetlenül a reakcióban. A 
hidegkatalizátor nem változik és nem is vész el.  
Alapvetően a formaldehid felszabadulásával van 
szinkronizálva a hosszú távú ellenőrzés érdekében.

�
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2.6. Fertőtlenítő hatású UV fény

A 365 nanométeres UV hullámhosszú UV-fényt 
használó UV-fertőtlenítés számos levegőben terjedő 
baktériumot és vírus inaktiválására képes lehet a 
levegőben és azokon a felületeken, ahová a fény eljut. 
Az UV fertőtlenítő lámpát általában levegő-, felület- és 
vízfertőtlenítésre használják. Képes a levegő higiéniai 
kezelésére, a kellemetlen szagok megszüntetésére, 
valamint bizonyos mennyiségű anionok előállítására. 
Ezáltal a levegő frissebbé válik, miközben csökkenthető 
a vírusok terjedésének kockázata.

2.7. Ionizáció

Nagy mennyiségű anion kerül a levegőbe, amelyet az 
oxigénmolekulák külső héjukhoz adnak hozzá, hogy 
negatív töltést kapjanak. Rendkívüli képességgel 
rendelkezik arra, hogy a pozitív töltésű lebegő porral, 
füsttel, baktériumokkal és vírusokkal egyesüljön a 
beltérben. Ezáltal a szabadon lebegő elem lezuhan, így 
tisztítja a levegőt és a környezetet. Ezeket az ultrafinom 
részecskéket nehéz kiszűrni a szokásos mechanikus 
berendezésekkel. A levegőben lévő anionok különleges 
képességgel rendelkeznek e káros anyagok felfogására.
Minél kisebb a részecske mérete, annál nagyobb a 
befogási arány. 

3. TERMÉKJELLEMZŐK

Product Name: AIR2FRESH Antiviral Ultimate 55A
Voltage~Frequency: AC 110V~60Hz or 220V~50Hz 
Rated Power: 85W
Noise (Low Speed): ≤38.0dB(A)
Anion concentration: 10 millones/cm3
Amount of particulate-cleaned air (CADR): 488 m3/h 
Amount of formaldehyde-cleaned air (CADR):
90 m3/h
Applicable area: 70-120 m2
Suggested period to replace filters: 

1. Filter #1: 2 years 3. Filter #3: 6 months
2. Filter #2: 6 months

Net weight: 11.3 kg
Product measurements: 401 x 232 x 662 mm
Method of cleaning: Pre-filter, Cold catalyst filter, 
cellular-activated carbon filter, High efficiency HEPA 
filter, sterilizing UV light, anion purifier.

1. A levegőminőség jelzőfénye
2. A készülék elülső borítása
3. Foggantyú
4. Víztartály
5. Légbeömlőnyílás (mindkét oldalon)
6. Kezelőpanel
7. Kijelzőpanel
8. Légkivezetés

5. CSOMAGOLT TERMÉK

1. 1 db készülék
2. 3 db filter
3. 1 db párásító szűrő
4. 1 db Használati útmutató

03

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

4. A TERMÉK MEGJELENÉSE ÉS SZERKEZETE

A készülék eleje

felső rész

oldalsó rész
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3

4



1. Távolítsa el az elülső borítást.

2. Vegye ki a szűrőket.

3. Vegye ki a szűrőket a csomagolásból.

*

Használat előtt feltétlenül távolítsa el a műanyag zacskót a 
szűrőről.

A szűrő és az elülső fedél felszerelése:

1. Miután eltávolította a műanyag zacskókat a 
szűrőkről, először a HEPA szűrőt helyezze vissza a 
készülékbe. 

Figyelem a HEPA szűrő két oldala különbözik! A külső, 
azaz a kifele néző oldalán foggantyú található!

2. A már kicsomagolt kombinált katalitikus- és szén 
szűrőt helyezze vissza készülékbe. 

Figyelem a szűrő két oldala különbözik! A külső, azaz a 
kifele néző oldalán foggantyú található!

3. Helyezze vissza a készülékbe az előszűrőt!

Figyelem! A fogantyúval ellátott oldalt kifelé kell 
helyezni.

4. Helyezze vissza a készülékre a  külső borítást!

*A gép nem fog működni, ha az előlap nincs felhelyezve.

6.  A szűrők kicsomagolása, elhelyezése

A légtisztító első bekapcsolása előtt, vagy a szűrők cserélése esetén távolítsa el a szűrőket a műanyag zacskókból
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1. Húzza ki a víztartályt a víztisztító oldaláról.

2. Remove the package of the humidifying filter.

3. Helyezze be a párásító szűrőt a víztartályba.

4. Nyissa ki a beömlőnyílás gumifedelét.

5. Töltse meg a tartályt! Öntsön  kb. 1 liter hideg,  desztilált vizet a beömlő nyíláson keresztül, a víztartály 80%-áig.

6. A víz hozzáadása után zárja le a fedelet.

7. Tolja vissza a tartályt a készülékbe.

VÍZTARTÁLY KIJELZŐ FÉNYE

Ha a víztartályba víz kerül, a gép automatikusan gőzt 
termel. A párásító hatás a készülék ventilátorjának 
sebesség fokozatától függ. Nagyobb intenzitással párársít, 
ha a gép nagyobb sebességgel működik.

Ha a vízszint alacsony lesz, a jelzőfény villogni kezd, 
miközben a gép normálisan működik tovább. Ha a 
víztartályt kiveszik, a jelzőlámpa égve marad.

Nem ajánlott a készülék működtetése kihúzott tartállyal!

7. Párásítási funkció beüzemelése

1 2

3 4

5 6

7
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Ha a gép be van dugva és készenléti állapotban van, a 
"POWER" gomb kapcsolja be a gépet.

A gomb második megérintése után a készülék készenléti 
állapotba kapcsol.

Az ikon készenléti állapotban piros, 
bekapcsolt állapotban zöld színű.

A MŰKÖDÉSI MÓDOK KIVÁLASZTÁSA:

8.  RENDSZERFUNKCIÓK

Bekapcsolás gomb

POWER

Amikor a készülék be van kapcsolva, az "AUTO" gomb 
megérintése után aktivizálódik az automatikus funkció. 
Ekkor a pm 2,5 intelligens szenzor segítségével érzékeli a 
levegő szennyezettségét, és ennek megfelelően állítja be a 
készülék sebességfokozatát. Ebben a funkcióban az 
ionizációs és UV-C funkció is automatikusan 
bekapcsolódik.

Az ikon akkor marad égve, ha a gép automatikus 
üzemmódban működik, egyébként kikapcsol.
Figyelem! Ha a felhasználó az automatikus üzemmódban 
megváltoztatja a sebességfokozatot, a gép automatikusan 
kilép ebből az üzemmódból.

AUTO

Amikor a gép be van kapcsolva, a "TIMER" gomb 
minden egyes megnyomása 1 órát ad az időzítéshez.

12 óra időzítést követően, egy újabb érintés kikapcsolja a 
készüléket.

Az ikon akkor marad égve, ha a gép időzítő 
üzemmódban működik, egyébként kikapcsol.

TIMER

Fokozat

1

2

3

4

5

6

7

8

A SEBESSÉGI FOKOZAT ÉS A PM 2,5 
ADATOKKÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK  DATA

0 - 50

51 - 80

81 - 100

101 - 120

121 - 140

141 - 160

161 - 300

301 - 500

kijelző színe

Zöld

Kék

Sárga

Piros

Ha a gép be van kapcsolva, a negatív ion funkció 
automatikusan be van kapcsolva; Ha nincs szüksége a 
negatív ion funkcióra, kapcsolja ki a távirányítóval.

NEGATIVE ION

Amikor a gép be van kapcsolva, az UV-lámpa funkció 
automatikusan be van kapcsolva; Ha nincs szüksége a 
negatív ion funkcióra, kapcsolja ki a távirányítóval.

STERILIZATION

Ez a gép rendszeres szűrőcsere-emlékeztető funkcióval 
rendelkezik, amely 320 óránként és 1500 óránként 
működik. Minden 320 óra elteltével a panelen lévő 
jelzőfény villogni fog, hogy tájékoztassa a felhasználókat 
az 1. számú szűrő tisztításáról. A tisztítás után nyomja 
meg a "RESET" gombot 5 másodpercig, majd a jelzőfény 
megszűnik villogni. Minden 1500 óra elteltével a 
jelzőfény világítani fog, hogy tájékoztassa a felhasználókat 
a 2. és 3. számú szűrő felújításáról. Ekkor nyomja meg a 
gombot 5 másodpercig, hogy az időzítés visszaállítható 
legyen.

A "RESET" gomb második funkciója: Ha a gép be van 
kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot, és a képernyőn 
megjelenik a teljes munkaidő órákban. Ez egyenlő a 
munkaidő ellenőrzésével. Mivel a képernyő csak három 
számjegyet tud megjeleníteni, először az ezres számjegy 
jelenik meg, majd a százas, a tízes és az egyes számjegy. 
Kérjük, olvassa le őket együtt.

RESET
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Ha a gép működése közben megnyomja a kezelőpanelen 
lévő bekapcsológombot, a gép készenléti üzemmódba 
lép. Az ikon pedig pirosra változik.

POWER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A fényérzékelőnek köszönhetően a készülék automatikus 
üzemmódban 2 perccel a környező fény lecsökkenése 
után (<5x) automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.

Az alvó üzemmódból 3 perccel azután lép ki, hogy a 
készülék érzékeli a fényt, annak erősödését (> 5x), majd 
automatikus üzemmódban folytatja a munkát.

Kikapcsolás:

LIGHT-SENSITIVE

Ha a gép be van kapcsolva, a "SLEEP" gomb megnyomása 
után 5 másodperccel, alvó üzemmódba kapcsol. Alvó 
üzemmódban az összes lámpa kialszik, és a gép első, 
alacsony fokozatban működik..

Nyomja meg bármelyik gombot majd az "ébresztéshez" és 
a "SLEEP" gombot az alvó üzemmódból való kilépéshez, 
vagy nyomja meg a "SPEED -" gombot. / "SPEED +" / 
"AUTO" gombot az ébresztés utáni kilépéshez.

SLEEP

Ha a gép be van kapcsolva, érintse meg a "CHILD LOCK" 
gombot az összes gomb zárolásához. Ekkor az összes 
gomb nem reagál semmilyen érintésre, miközben a gép 
továbbra is úgy működik, ahogyan korábban be van 
állítva. 

Nyomja meg a "CHILD LOCK" gombot 5 másodpercig, 
és a gép kilép ebből az üzemmódból.

Az ikon akkor marad égve, ha a gép gyermekzár 
üzemmódban működik, egyébként kikapcsol.

LOCK

A bekapcsolt állapotban érintse meg a sebességfokozat 
gombot a gép működési sebességének beállításához. A 
sebességfokozatok alacsonyról a magasra váltásig fog 
futni.

Miután a motor sebességváltó pozícióját kézzel 
megváltoztatták, a motort nem vezérli a PM 2,5 
intelligens érzékelő, és a motor csak az aktuálisan 
beállított sebességváltó pozícióban működhet.

A működési sebesség gomb megnyomásával az 
automatikus funkció kikapcsol.

SPEED
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9. A készülék használata

1. Automatikus üzemmód

Amikor a gép be van dugva, nyomja meg a "power" 
gombot és az "auto" gombot egymás után, majd az 
intellisense vezérlése alatt működhet. A motor működési 
sebességváltója automatikusan az érzékelő által gyűjtött 
PM2.5 adatokhoz igazodik. Ez az üzemmód a legtöbb 
helyzetre alkalmas.
2.Manuális vezérlés

Ha a gép be van dugva, nyomja meg a "power" gombot. 
Nyomja meg a működési sebesség gombot a 
sebességfokozat kiválasztásához. Az ionizációs funkció és 
UV-C fény vezérlése az irányítón lehetséges. A gép ebben 
az üzemmódban nem tudja automatikusan váltani a 
sebességfokozatot. 

3. Éjszakai üzemmód

A fent említett két üzemmódban "SLEEP" gombot 
megérintve a készülék első, azaz a legalsó sebesség 
fokozatba kapcsol, biztosítva, hogy a pihenést ne zavarja 
semmilyen zaj. Automatikus üzemmódban alvó 
üzemmódba kapcsol, 2 perccel azután, hogy a 
fényérzékelő sötét környezetet észlel. 

4.  Időzítés

A fent említett három üzemmódban az "időzítés" gomb 
megnyomása és a működési idő beállítása után a gép 
elkezd visszaszámolni. A visszaszámlálás befejezése után 
a gép leáll. 

Ha le szeretné állítani a visszaszámlálást, nyomja meg a 
"TIMER" gombot, amíg a kijelzett idő 12 órát mutat, 
majd egy újabb érintéssel törölheti ezt az üzemmódot.

5.  Gyerekzár

A fent említett négy üzemmódban a gép a "gyermekzár" 
gomb megnyomása után gyermekzár üzemmódba 
kapcsol. Ebből az üzemmódból való kilépés előtt a 
készüléken található panelen vagy a távirányítón 
keresztül végzett bármilyen művelet érvénytelen lesz.

A "gyermekzár" gomb 3 másodpercig tartó 
megnyomásával vagy a távirányítón lévő feloldó gomb 
megnyomásával lehet kilépni.

Ne tegye közvetlen napfényre, a légkondicionáló 
szellőzőnyílásával szemben vagy túlfűtött helyen. Ez a 
készülék elvetemedését, romlását, elszíneződését vagy 
meghibásodását okozhatja.

Ne helyezze televízió vagy rádió közelébe. Ez torzíthatja 
a képet vagy zajt okozhat. A légtisztító távirányítójának 
használata interferenciát okozhat a televízióban vagy 
rádióban. Kérjük, hogy legalább 1 m távolságban 
helyezze el ezektől az eszközöktől. Ezenkívül, ha ezekkel 
az eszközökkel közös konnektoron osztozik, a légtisztító 
csatlakoztatása torzíthatja a képet vagy zajt okozhat. Ha 
ez történik, kérjük, csatlakoztassa a légtisztítót egy másik 
konnektorba.

A terméket a padlóra kell helyezni a pollenek és más 
beltéri porok miatt. Mivel az ilyen részecskék könnyen 
lehullnak a padló közelébe, javasoljuk, hogy a terméket a 
padlón lévő sima felületre helyezzük.

�

�

�

A hatékony szobakeringés érdekében helyezze a 
terméket legalább 30 cm távolságra a falaktól vagy más 
tárgyaktól. Kérjük, hogy a hátoldalát legalább 20 cm-re 
tartsa a faltól, hogy hatékonyabban tudjon működni.

Ne helyezzen tárgyakat a főegységre, mert ez 
meghibásodáshoz vezethet.

Vigyázzon, hogy ne helyezzen a készülékre mágnest vagy 
más fémtárgyat.

�

�

10.  Óvintézkedések

Működés közben:



Ne zárja le a készülék levegő kiömlő nyílását, és 
szellőzőnyílását. Például ne helyezzen tárgyat a 
szellőzőnyílás tetejére vagy a kiömlő nyílás elé!

�

Ne emelje fel vagy mozgassa a gépet, amíg az működik. 
Mozgatás vagy tárolás közben ne húzza meg a 
tápkábelt. 

Ez rövidzárlatot okozhat, vagy belső sérülést okozhat a 
tápkábelben. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

1.

Ne sértse meg a tápkábelt vagy a konnektort. Ne vágja 
el, ne csavarja, ne húzza vagy hajlítsa túlságosan a 
tápkábelt. Ha a tápkábel megsérült, az Ön biztonsága 
érdekében hívja a forgalmazót, a szervizszolgálatot 
vagy egy képzett szakembert, hogy cserélje ki.

Ne használjon olyan tápegységeket, univerzális 
aljzatokat vagy csatlakozóeszközöket, amelyek 
meghaladják az ajánlott teljesítményt. Csak 220V~ 5A 
váltakozó áramú tápegységet használjon. Az ezt a 
névleges értéket meghaladó univerzális aljzat vagy 
csatlakoztatott áramforrás használata túlmelegedéshez 
vezethet és tüzet okozhat.

Ne érintse meg a dugót nedves kézzel. Ez áramütést 
okozhat.

Ne helyezze ujjait vagy fémtárgyakat a 
szellőzőnyílásokba. Ez áramütést vagy sérülést 
okozhat.
Az áramütés vagy tűz elkerülése érdekében ne 
engedjen vizet, gyúlékony tisztítószereket vagy más 
folyadékokat a termékbe.
Ez a termék nem helyettesítheti a normál 
szellőzőberendezéseket, porszívókat vagy konyhai 
ventilátorokat, szagelszívókat.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kérjük, ne használja ezt a terméket gázkészülékek, 
fűtőberendezések vagy kályhák közelében.

Ne használja ezt a terméket párás vagy forró 
környezetben, például zuhanyzóban, mosdóban vagy 
konyhában.

A kezelőpanel két oldalán lévő két ív nem fogantyú, 
és nem húzható. A fogantyúk a tisztítótest két 
oldalán találhatóak, amelyek segítségével 
megemelhető a készülék.

8.

9.

10.
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Kiömlő szellőzőnyílás

Tilos:

2 3
8 9

4 5

6 7 10

Szellőzőnyílás

Foggantyúk



Ne tegye ezt a készüléket fejjel lefelé! 
Különös tekintettel a párásító funkció miatt

Ne helyezze a következő helyekre:
Instabil helyeken: ez a termék felborulását vagy 
leesését okozhatja. Ez sérüléshez, elektromos 
szivárgáshoz vagy tűzhöz vezethet.
Forró vagy párás helyeken, például a zuhanyzóban: 
ez áramütést vagy tüzet okozhat az elektromos 
szivárgás miatt.
Olyan helyek, mint a konyha, amelyek füstöt 
bocsátanak ki.

�

�

�

Furcsa zajok vagy rezgések működés közben. 
A termék szokatlanul forró vagy égett szagú.

�
�

A vegyszermaradványok felhalmozódhatnak a 
gépben, majd felszabadulhatnak, és fizikai 
egészségkárosodást okozhatnak.
A rovarirtó vagy szúnyogirtó tekercsek használata 
után hagyja, hogy a helyiség teljesen kiszellőzzön, 
mielőtt a légtisztítót használná.

�

�

11.

12.
Ha az alábbi feltételek bármelyike bekövetkezik, 
azonnal kapcsolja ki a gépet (áramütés, szikrázás vagy 
füst keletkezhet):

1.

� Ne használjon sérült dugót vagy laza konnektort.

Kérjük, hogy a tápkábelt biztonságosan dugja be a 
konnektorba. Ha a dugó nincs biztonságosan 
behelyezve, az túlmelegedést okozhat, ami áramütéshez 
vagy akár tűzveszélyhez is vezethet.

4.

Ha por vagy nedvesség kerül a dugóra, az 
károsíthatja azt. Ez tüzet okozhat.
Húzza ki a tápkábelt, és törölje le száraz ruhával. 
Húzza ki a tápkábelt, ha a készüléket hosszabb ideig 
nem használja.

�

�
�

Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a dugót:2.

Ellenkező esetben a tápkábel kihúzása a tápkábel 
sérülését, áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet 
okozhat.

�

Kérjük, húzza ki a kábelt a dugaszszigetelő 
segítségével:

5.

A kapcsoló nem működik.
A tápkábel vagy a dugó szokatlanul forró.
Rendellenes hangot vagy rezgést észlel. 
Bármilyen más rendellenesség vagy meghibásodás.

�
�
�
�

Az alábbi körülmények bármelyikének bekövetkezése 
esetén azonnal kapcsolja ki a gép áramellátását, és 
forduljon a szervizhez:

6.

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében csak 
képzett szakemberek szerelhetik szét a gépet.

7.

A termék hirtelen bekapcsolhat, ami 
áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.

�

Elektromos karbantartás előtt feltétlenül húzza ki a 
készüléket a hálózatból:

3.

Ne használja a légtisztítót olyan helyiségben, ahol 
füstölő típusú rovarirtót használnak:

13.

Kötelező:
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Előszűrő (havonta körülbelül kétszer):1.
Tisztítsa meg a szűrő felületét porszívóval vagy 
mossa le vízzel. Hagyja alaposan megszáradni.

�

A légkivezetés tisztítása:4.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a 
konnektorból.
Tegye a kezét a légrácsra, és húzza felfelé, hogy 
eltávolítsa.
Óvatos tisztítást követően tegye vissza a légkivezető 
rácsot.

�

�

�

Aktív szén-, hideg katalizátoros szűrő (körülbelül 
kéthavonta egyszer):

2.

Porszívóval tisztítsa meg a port 
a szűrő elejéről.
Helyezze a szűrőt szellőztetett helyre, ez lehetővé 
teszi a káros gázok és baktériumok távozását. Ne 
tegye túl erős napsütésnek kitéve.
A szűrő érzékeny. Porszívózás közben ne nyomja 
túl erősen a szűrőt.
Ne használjon vizet a szűrő tisztításához!

�

�

�

�

HEPA szűrő (körülbelül kéthavonta egyszer):3.

Place the  

Helyezze a szűrőt egy szellőztetett helyre, ez 
lehetővé teszi, hogy a káros gázok és baktériumok 
eloszlanak, majd óvatos porszívózás ajánlott. Ne 
tegye túl sok napsütés alá.
Ne használjon vizet a szűrő tisztításához!

�

�

11. Szűrők / Érzékelő szenzor / Ionizáció
Tisztítás és karbantartás
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1 2

3

Ionizációs egység tisztítása és karbantartása:5.
Ha a gép nyikorgó hangot ad ki, használjon 
tisztítóeszközként egy #1 vagy #2-es ecsetet. 
Helyezze be az ecsetet az anionkibocsátó fej fölötti 
szellőzőablakon keresztül. Rendszeresen tisztítsa 
meg a port a kibocsátófej körül.

�

5

4 4

vatta pamacs

Részecskeérzékelő (körülbelül kéthavonta egyszer):6.

Ne helyezze a vattapamacsot a lencsén kívül más 
területre.
Feltétlenül húzza ki a tápkábelt.
If you are unable to see clearly, please use a light.

Rendszeresen törölje át a lencsét egy száraz 
vattakoronggal, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket. 
Nedvesség vagy dohányfüstmaradványok miatt a 
lencse már nem működik megfelelően. Először 
távolítsa el a részecskeérzékelő burkolatát, száraz 
vattapamaccsal törölje át a lencsét.
�

�
�

6

Cotton
Swab



Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt.

Ne működtesse a gépet szűrő hiányában. Hiszen ebben 
az esetben
nem lesz képes eltávolítani a port. A gépbe került por 
meghibásodást okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, húzza ki a 
hálózatból. Készenléti üzemmódban is fogyaszt áramot.

Előfordulhat, hogy a szűrőket hamarabb kell cserélni, 
attól függően, hogy hol és hogyan használja a készüléket 
(például olyan háztartásban, ahol sokan dohányoznak, 
vagy olyan területeken, ahol magasabb a 
légszennyezettség). Cserélje ki a szűrőt, ha a szűrés nem 
érzékelhető.

� 

�

�

�

Emlékeztetők
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HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség
Nem tudja bekapcsolni a 
készüléket, vagy a gomb 
megnyomására nem reagál.

Be van dugva a tápkábel? Dugja be a tápkábelt.

A tisztító le van fedve? Csukja be az elülső fedelet.
A gépet függőlegesen helyezték el a talajon? Helyezze a gépet sík felületre. 
A gép gyermekzáras üzemmódban van? Ha a kijelzőn megjelenik a "Child-
lock" (gyermekzár) felirat, tartsa lenyomva a reteszelés/visszaállítás 
gombot 5 másodpercig a gyermekzár kikapcsolásához.

Ellenőrizze / Intézkezdjen

A levegő piszkos, de a légszennyezettségi 
mutató "zöldet" mutat. A 
légszennyezettségi jelző folyamatos 
működés esetén is "piros" marad.

A légtisztító olyan helyen van, ahol nem tudja könnyen felszívni a 
szennyezett levegőt (port)?Helyezze át máshová.

Koszos a részecskeérzékelő? Tisztítsa meg a részecskeérzékelőt.

Hosszú ideje cserélték már a szűrőt? Cserélje ki a szűrőt.
A légtisztító már hosszú ideje 
működik, de a levegő minősége nem 
javult jelentősen.

A szűrőn lévő műanyag zacskót eltávolították? Használat előtt 
távolítsa el a műanyag zacskót a szűrőről.

Helytelen a szűrő sorrendje?

Működés közben csörömpölő vagy 
ciripelő hang hallatszik.

Túl sok por van az aniontermelőn?Tisztítsa 
meg az aniontermelőt!

A szellőzőnyílás szaga 
kellemetlen.

Koszos a szűrő? Tisztítsa meg a szűrőt.

A kijelzőn F1 vagy F2 jelenik meg Kérjük, azonnal kapcsolja ki az áramot, és lépjen kapcsolatba a 
karbantartó részleggel.

A gép azonnal alvó üzemmódba 
kapcsol Automatikus üzemmód kikapcsolása.
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Megfelelősségi nyilatkozat

"CE" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

“EN-12100-1, EN-12100-2, 
EN-55014-1:2000/A1:2001,  

EN61000-3-2:2000/A1:2001, 
EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6”

és megfelel az irányelvek alapvető 
követelményeinek: 

98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.
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Származási hely: Kína




