HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AIR2FRESH Antiviral
Ultimate 55
(OG-A2F-OL-IUVW55AV)
LÉGTISZTÍTÓHOZ

FIGYELEM!
Használat előtt figyelmesen olvassa el a Biztonsági óvintézkedések és a
Figyelmeztetések fejezeteket!

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Telepítési útmutató
Ne helyezze az eszközt az alábbi helyekre:
• Használat előtt a terméken található kék színű ragasztószalagokat távolítsa el!
• A szűrőket csomagolva szállítjuk, azokat az első használat előtt vegye ki a
légtisztítóból és távolítsa el a védőcsomagolásukat! Ezután helyezze vissza a
szűrőket a megfelelő sorrendben!
• Ne tegye az eszközt légkondicionáló elé, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, vagy hőforrásnak van kitéve! Ellenkező esetben az egység deformálódhat,
illetve elszíneződhet, de hibás működés is előfordulhat.
• Ne helyezze az eszközt TV vagy rádió közelébe, mert az eszközök zavarhatják
egymás működését! Bizonyosodjon meg róla, hogy legalább 1 méter távolságra helyezi az eszközt minden más elektromos berendezéstől! Előfordulhat,
hogy amennyiben ugyanahhoz a hálózati aljzathoz csatlakoztatja a légtisztítót,
amelyhez a többi elektromos berendezés is csatlakozik, akkor interferencia lép
fel és az eszköz zavarhatja a többi berendezés működését. Ebben az esetben
javasoljuk, hogy csatlakoztassa a légtisztítót egy másik aljzathoz.
• Vízszintes, sima felületre helyezze az eszközt! Instabil felületen (nem egyenletes,
nem kemény, lejtő felület) az eszköz váratlanul elborulhat vagy leeshet, amely
sérüléshez, tűzhöz vezethet.
• A megfelelő légáramlás biztosításához javasoljuk, hogy faltól és más eszköztől
legalább 30 cm távolságra helyezze a berendezést! Kérjük, hogy az eszköz hátsó
részét legalább 30 cm távolságra helyezze a faltól!
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a berendezés tetejére, illetve ügyeljen rá, hogy ne
legyen mágnes a légtisztító környezetében!
• Ügyeljen arra, hogy mindig hagyja szabadon a ki- és bevezető nyílásokat! Ne
helyezzen semmit a kivezető nyílás tetejére, illetve a levegő bevezető nyílás elé!
• Ne használja a légtisztítót olyan szobában, ahol gáz alapú, vagy párologtató
rovarirtót használ, mert a kémiai maradványok felhalmozódhatnak a gépben,
amelyek, ha felszabadulnak, károsak lehetnek az egészségre!
• Szúnyog-, illetve rovarirtó szerek használata után alaposan szellőztesse ki a
helységet mielőtt használná a légtisztítót!
• Nem ajánljuk olyan helyen használni az eszközt, ahol szúnyogirtó füstölőt vagy
párologtatót használnak, hiszen a szűrők magukba szívhatják az irtószer szagát
és azok később kellemetlen szagot okozhatnak működés közben.
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FIGYELMEZTETÉSEK
A figyelmeztetések a készülékre vonatkoznak, továbbá minden alkatrészére, tartozékára,
valamint a töltőre és a hálózati adapterre is.
A TŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN
• Ne kapcsolja be az eszközt, ha valamelyik szűrő nincs a helyén! Nélkülük az
eszköz nem képes megszűrni a port és a berendezés belsejébe került por
meghibásodáshoz vezethet.
• Ez a termék nem helyettesíti a normál szellőző berendezéseket, a konyhában
használt páraelszívókat.
• A használat mértékétől függően előfordulhat, hogy gyakrabban kell cserélnie a szűrőket (például olyan háztartásban, ahol gyakran dohányoznak, vagy
magas légszennyezettségű településen). Amennyiben a légtisztítás mértéke
észrevehetően nem kielégítő, cserélje ki a szűrőket!
• Amennyiben működés közben:
• furcsa zajt hall,
• az eszköz rendellenesen meleg,
• égett szagot érez,
• szikrázást tapasztal,
• füstöl a készülék,
azonnal áramtalanítsa az eszközt!
•
•
•
•
•
•

•
•
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Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni az eszközt, húzza ki a
hálózati kábelt!
Karbantartás, tisztítás vagy szűrőcsere előtt húzza ki az eszköz hálózati kábelét!
Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozzon az aljzathoz! Ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet, amely áramütéshez vagy tűzhöz
vezethet.
Kérjük, hogy mindig a tápkábel dugójánál fogva távolítsa el a kábelt az aljzatból!
Ha a kábelnél fogva távolítja el az aljzatból, az sérüléshez, áramütéshez, zárlathoz,
vagy tűzhöz vezethet.
Mindig ügyeljen a hálózati kábel épségére, hiszen a sérült kábel zárlatot, tüzet
vagy áramütést okozhat!
Ne vágja, csavarja, húzza, vagy hajlítsa meg a kábelt! Amennyiben sérülést
vél felfedezni a hálózati kábelen, javasoljuk, hogy saját épsége érdekében
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és a szervizelésig ne
használja a készüléket, míg az nincs rendeltetésszerű állapotban!
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt soha ne érje nedvesség, ellenkező esetben
áramütés veszélye áll fenn!
Ne használjon univerzális csatlakozókat, vagy olyan aljzatot, amely meghaladja
a javasolt feszültség mértékét! Kizárólag 220V ~ 5A AC feszültségű hálózati
csatlakozót használjon, ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet és tűz
keletkezhet!

•
•
•
•
•

Áramütés veszélye miatt soha ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez!
Áramütés és sérülés veszélye miatt sem kézzel, sem más eszközzel ne nyúljon
a ventilátorhoz! Áramütés és tűz elkerülése végett soha ne hagyja, hogy víz,
gyúlékony tisztítószer vagy más folyadék kerüljön az eszköz belsejébe!
Kérjük, hogy ne használja az eszközt olyan gázüzemű berendezések mellett,
mint a fűtőtestek vagy a gáztűzhely!
Ne használja az eszközt olyan nedves vagy meleg környezetben, mint a fürdőszoba, mosdó vagy konyha!
Működés közben ne emelje fel és ne mozgassa az eszközt!

AMENNYIBEN AZ ALÁBBI ESETEK VALAMELYIKE FENNÁLL, AZONNAL KAPCSOLJA
KI AZ ESZKÖZT ÉS FORDULJON SZAKEMBERHEZ
• Valamelyik kapcsoló nem működik.
• A hálózati kábel, vagy az aljzat rendellenesen meleg.
• Sérülést vél felfedezni a hálózati kábelen.
• Rendellenes hangot hall a készülék felől.
• Egyéb rendellenességet vagy működési zavart érzékel.
Áramütés elkerülése végett, kizárólag szakképzett ember szerelheti szét az
eszközt!
Egyéb tudnivalók, figyelmeztetések
• A berendezést 8. életévét betöltött gyermek, illetve korlátozott fizikai,
érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkező személy csak akkor
használhatja, ha az érte felelős személy állandó felügyelet alatt tartja, vagy
ha megfelelő utasítást kaptak a készülék használatát illetőleg és megértették
a felmerülő veszélyeket.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek soha ne játsszanak az eszközzel!
• Tisztítási és karbantartási folyamatokat gyermekek kizárólag felnőtt jelenlétében
végezhetnek.
A párásító funkció hibás alkalmazásából adódó kockázatok:
• Az ideális páratartalom felnőttek részére 40-60% 20-22 fok beltéri levegő mellett. Ügyeljen arra, hogy ezeket az értékeket ne lépje túl, mert egészségügyi
gondokat okozhat a túl magas, illetve túl alacsony páratartalom.
• Ha az ideális értéknél magasabb a páratartalom otthonunkban, az kedvez
az olyan beltéri allergének kialakulásának és szaporodásának, mint pl. a házi
poratka, penészgomba. Ennek elkerülése érdekében tanácsolt a páratartalom
folyamatos figyelemmel kísérése egy beltéri páratartalom mérővel.
• A párologtató rendszeres karbantartása nagyon fontos, ahhoz, hogy a kialakuló
vízkő, algásodás, penészréteg és szennyeződés lerakódás megszüntetésével a
kórokozók levegőbe kerülését és ezek belélegzését megakadályozzuk. A párologtató helyes használatáról és karbantartásáról a PÁRÁSÍTÁS fejezetben olvashat.
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PARAMÉTEREK
Termék megnevezése:

AIR2FRESH Antiviral Ultimate 55

Termék típusa:

Légtisztító

Feszültség:

~220-240V

Frekvencia:

50 Hz

CCM (Szűrő képesség):

P4 (>12000 mg szálló por megkötése)

Gyerekzár

van

Digitális érintőképernyős kijelző

van

Alkalmazandó terület

34-55 m2

CADR

488 m3/h

Ion szám

20.000.000/cm3

Zajszint (min-max)

30-55 dB

Teljesítmény, áramfogyasztás

95W

Nettó súly (csomagolás nélkül)

10,8 kg

Bruttó súly (csomagolással
együtt)

13,45 kg

Termék nettó mérete (csomagolás
nélkül)

400 x 230 x 620 mm

Termék bruttó mérete (csomagolással együtt)

480 x 310 x 720 mm

Garancia

2 év

Előszűrő

van

Hideg katalitikus szűrő

van

H13 HEPA szűrő

van

ANTIVIRAL technológia

van

Speciális HEPA előszűrő

van

Méhsejtes aktív szénszűrő

van

Szűrőcsere emlékeztető

van

Szűrők cseréjének
szükségessége

max 4500 munkaóra vagy max 6 hónap

UV-C fény

van
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Kapcsolható ionizáló funkció

van

Távirányító

van

Wi-Fi - telefonos irányítás applikációval - Smart

van

PM szenzor (levegő minőség jelző)

van, 2.5 érzékenységű

Automata funkció - "Intelligens
Szenzor"

van

Éjszakai üzemmód

van

Automatikus éjszakai funkció

van

Párásító

van

Párásító teljesítmény

max 220 ml/óra

Párásító tartály űrtartalma

1l

Párásítási időtartam

max 4,5 óra

Párásító szűrő

van

Párásító szűrő cseréjének
szükségessége

max 2250 munkaóra vagy max 3 hónap

Időzítő funkció

van

Boruláskapcsoló

van
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TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Elölnézet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1. Vezérlő panel
2. Kijelző
3. Légminőséget jelző fény
4. Fogantyú
A készülék jobb és bal oldalsó részén elhelyezkedő bemélyedés. A légtisztítót
mindig ennek segítségével emelje meg! A készülék tetején lévő szürke panelek a
kijelző mellett, dekorációk, nem fogantyúk.
5. PM 2.5 szenzor
6. Borítás
7. Levegőbevezető nyílás
A termék mind két oldalán található nyíláson szívja be a levegőt.
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TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Hátoldal

1.

1.

2.

1. Fogantyú
2. Víztartály
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TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Felülről

1.

1. Levegőkivezető nyílás
2. Vezérlő panel
3. Ionizátor
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2.

3.

TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Kijelző és vezérlő panel

1.
15.
14.

2.

13.

3.
4.

12.

5.

11.

6.

10.

7.

9.
8.

Szám

Ikon

Leírás

1.

Ionizátor
Az ionizátort tudja be- és kikapcsolni az IONIZER gombbal. Az ionizáló
ikon mindaddig világít, míg az üzemmód aktív.

2.

Időzítő
A készülék időzített kikapcsolását lehet beállítani a TIMER gombbal.
Minimum 1, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás
1 órát ad a működési időhöz. A beállított idő leteltével az eszköz
automatikusan kikapcsol. Ha az időzítő aktív, az ikon világít.
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Szám

Ikon

Leírás

3.

Automata üzemmód
Az AUTO gombbal automatikus üzemmódba kapcsolhatja a készüléket.
Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a
fordulatszámot is. Automatikus üzemmódban a készülék bekapcsolja
az UV-C fény és az ionizáló funkciót is a még tisztább levegő biztosítása érdekében. Ezeket lehetőség van kikapcsolni ebben a módban
is. Automata üzemmódban a légtisztító a beépített fényérzékelő
szenzorok segítségével sötétben, pár másodperc elteltével, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Fényt érzékelve pedig pár
másodperc elteltével visszakapcsol az optimális fordulatszámra.

4.

PM2.5 A jelzőfény mutatja, hogy a PM2.5 szenzor működik, így képes kije-

PM 2.5

lezni valós időben a levegő minőségét.

Be/Kikapcsoló gomb
Az ON/OFF gomb megérintésével tudja be- és kikapcsolni a készüléket. Bekapcsolást követően a légtisztító az utoljára futott
üzemmódba kapcsol.
Készenléti üzemmód
Vörösen világít

5.

Működés közben
Zölden világít
Víztartály
A WATER TANK ikonja pirosan villog, ha a víztartály üres. Ilyenkor ez
a funkció automatikusan leáll.

6.

8.
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Humidify

7.

Párásítás
A HUMIDIFY felirat világít a kijelzőn, ha a párásító funkció aktív.
Ventilátor sebesség
A ventilátor ikon két oldalán levő + és - jelekkel manuálisan szabályozhatja a ventilátor forgási sebességét. 8 fokozatból választhat. A
gomb megnyomásával kikapcsol az automatikus üzemmód.

Szám

9.

Ikon

Leírás

WiFi

WiFi
A WiFi állapotát jeleníti meg:
Nem világít
- ki van kapcsolva a WiFi
Lassan villog
- nincs aktív csatlakozás
Gyorsan villog
- a készülék készen áll a párosításra
Folyamatosan világít - az eszköz csatlakozik a hálózatra

10.

PM2.5 érték
A készülék megjeleníti a PM2.5 szenzor által mért szennyező anyagok
részecskéinek számát µg/m3-ben.

11.

Szűrőcsere emlékeztető
Az eszköz beépített emlékeztető funkcióval rendelkezik, amely 320
óra, illetve 1500 óra elteltével bekapcsol. Ha az ikon villog, az eszköz
elérte a 320 óra működési időt.
Ha az ikon világít, az eszköz elérte az 1500 óra működési időt. Lapozzon a használati útmutató „Szűrők tisztítása, karbantartása”
pontra és kövesse a lépéseket! Miután végzett az utasításokkal
tartsa lenyomva a „RESET” gombot kb. 5 másodpercig az időzítő
újraindításához!

12.

Gyerekzár
A gyerekzár funkciót aktiválhatja és kapcsolhatja ki a CHILD LOCK
gombbal. A gyerekzár bekapcsolásával az eszköz egyetlen gombja
sem fog érintésre reagálni. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a CHILD
LOCK gombot 5 másodpercig!

13.

Alvó üzemmód
A SLEEP gombbal alvó üzemmódba kapcsolhatja a légtisztítót.
Ekkor az eszköz átállítja a ventilátor sebességét a legkisebb
fokozatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit pár másodperc
elteltével.

14.

RESET: Szűrőcsere emlékeztető újraindítása gomb
Az eszköz beépített emlékeztető funkcióval rendelkezik, amely
320 óra, illetve 1500 óra elteltével bekapcsol.
Ha a
szűrőcsere emlékeztető villog vagy világít a szűrők
karbantartása szükségessé válik.
Miután megtisztította vagy kicserélte a szűrőket tartsa lenyomva a „RESET” gombot 5 másodpercig és az a számláló
újraindul! A gomb rövid megnyomásával a készülék kijelzi,
hogy a legutóbbi resetelés óta hány működési óránál tart a készülék.

15.

UV-C fény
A STERILIZE gombbal kapcsolhatja be és ki az UV-C fertőtlenítő
fényt. Az ikon világít, ha a funkció aktív.
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TERMÉK FELÉPÍTÉSE
szűrők
8.

7.

6.

4./5.

2./3.

1.

1.

Mosható előszűrő
Nagyobb porszemek, szennyeződések, szőrszálak, hajszálak szűrésére.

2./3.

Hideg katalitikus szűrő és Méhsejtes aktív szén szűrő
Ammónia, benzol, illékony szerves vegyületek, hidrogén, kén, káros gázok
szűrésére. Semlegesíti az illékony szerves vegyületeket, vegyi anyagokat,
kellemetlen szagokat.

4./5.

H13 HEPA szűrő Antiviral védelemmel
Az ezüst- és rézionok fertőtlenítő hatását kiaknázó, Antiviral eljárással kiegészített szűrő. Megszűri a vírusok, baktériumok, spórák, mikroorganizmusok,
pollen, por 99,97%-át.

6.

Ionizáló
A negatív ionok megkötik a levegőben található por és egyéb apró részecskéket.

7.

Párásító
Ideális páratartalmat biztosít, ezzel csökkentheti a köhögést, orrszárazságot.
A párologtató szűrő szennyeződés felvevő, levegőmosó sajátossággal is rendelkezik.

8.

UV-C fény
Baktériumok, vírusok, mikroorganizmusok, penészgombák hatástalanítására.
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TÁVIRÁNYÍTÓ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

A légtisztítóhoz tartozik egy 2025 típusú gombelemmel működő távirányító. A gombelemet a termék mellé biztosítjuk, amely vagy a távirányítóban található vagy a
csomagolásban mellékeljük. (Kérjük, hogy távolítsa el az elemeket, amennyiben
hosszabb ideig nem tervezi használni az eszközt!) Figyelem: első használat előtt távolítsa el az elemnél található védőfóliát, majd helyezze el az elemet a plusz jelzéssel
felfele a távirányítóba és ezt követően pattintsa vissza a távirányító hátsó borítását!
Amennyiben nem távolítja el a védőfóliát, az eszköz nem fog működni. Figyelem:
a távirányítón illetve a kijelzőn lévő gombok megegyeznek, illetve ugyanazokat a
funkciókat látják el.
Szám

1.

Ikon

Leírás
Auto
Automatikus üzemmódba kapcsolhatja vele a készüléket. Az
automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszen�nyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza
meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz
úgy csökkenti a forszlatszámot is. Automatikus üzemmódban
a készülék bekapcsolja az UV-C fény és az ionizáló funkciót is a
még tisztább levegő biztosítása érdekében. Ezeket lehetőség
van kikapcsolni ebben a módban is. Automata üzemmódban
a légtisztító a beépített fényérzékelő szenzorok segítségével
sötétben, pár másodperc elteltével, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Fényt érzékelve pedig pár másodperc elteltével visszakapcsol az optimális fordulatszámra.
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Szám

Ikon

Leírás

2.

Plusz
Magasabb fokozatba állítja a ventilátort.

3.

Időzítő
A készülék időzített kikapcsolását lehet beállítani. 1 és 12 óra
közötti intervallumban tudja megadni a kívánt időzítést.

4.

Reset
A gomb megnyomásával a készülék kijelzi, hogy a legutóbbi resetelés
óta hány működési óránál tart a készülék, illetve hosszan ( 5 másodperc) nyomva a gombot, kinullázza a számlálót.

5.

Alvó üzemmód
A SLEEP gombbal alvó üzemmódba kapcsolhatjuk az eszközt.
Ezzel visszaveszi a ventilátor sebességét a legkisebb fokozatra,
illetve pár másodperc elteltével lekapcsolja a fényeket a készüléken.

6.

Be- és kikapcsoló gomb
Ki- illetve bekapcsolhatjuk vele a légtisztítót.

7.

Gyerekzár feloldása
Az UNLOCK gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a Gyerekzár
funkciót. Ekkor a készülék visszatér a rendes működési állapotba,
és ismét használhatóak lesznek a kezelőfelületei.

8.

Mínusz
Alacsonyabb fokozatba állíthatjuk a ventilátort.

9.

Gyerekzár
A LOCK gombbal a gyerekzár funkciót kapcsolhatja be. Így sem
a készüléken sem a távirányítón nem fognak működni a gombok
mindaddig, ameddig fel nem oldjuk a zárolást.

10.

UV-C fény
A STERILIZER gombbal kapcsolhatja be és ki az UV-C fényt.

11.

Ionizátor
Az IONIZER gombbal ki- és bekapcsolható az ionizátor funkció.
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ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT
FIGYELEM!
Használat előtt figyelmesen olvassa el a Biztonsági óvintézkedések és a
Figyelmeztetések fejezeteket!
1. Üzembe helyezés első alkalommal
Amennyiben először helyezi üzembe a készüléket vegye ki a terméket a dobozból,
távolítson el minden csomagolást! A szűrőbetéteket és csomagolja ki!
2. Helyezze be a szűrőbetéteket a légtisztítóba!
Elsőként helyezze be a HEPA szűrőt, majd a kombinált Méhsejtes aktív szén +
Hideg katalitikus szűrőt! A szűrőbetéteken fehér fülecske jelzi a kifelé néző részt!
Ezt követően pattintsa vissza az elsődleges műanyag szűrőt és a légtisztító
borítását!
3. Eszköz csatlakoztatása az elektromos hálózathoz
Első használat előtt, távolítsa el a kábelkötegelőt, majd csatlakoztassa a tápkábelt
az elektromos hálózathoz! Amikor az eszköz áram alá került, a kijelzőn lévő állapotjelző ikon vörösre vált (a,)

b,
a,

A bekapcsológomb megnyomása után
(a,) a berendezés egy rövid dallamot
játszik le, az állapotjelző
zöldre vált és az eszköz automatikus üzemmódban
kezd el működni. Az automatikus üzemmódot az elülső kijelzőn az „AUTO” felirat
jelzi (b,).
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ÜZEMMÓDOK ÉS FUNKCIÓK
Ikon

Leírás
Automatikus üzemmód
Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi
mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét.
Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a forszlatszámot. A készülék
színes fénnyel szemlélteti a levegő aktuális minőségét:
Zöld állapotjelzés (PM érték: 0 - 80): Ez kiváló levegőminőséget jelent, így a
ventilátor 1-2. fokozatban (legalacsonyabb fordulatokon) üzemel.
Kék állapotjelzés (PM érték: 81 - 120): Ez a jó levegőminőséget jelenti, így
szükséges az intenzívebb levegőtisztítás. A ventilátor 3-4. fokozatba kapcsol.
Sárga állapotjelzés (PM érték: 121 - 160): Rossz levegőminőséget jelent,
így szükséges az intenzívebb levegőtisztítás. A ventilátor 5-6. fokozatba
kapcsol.
Vörös állapotjelzés (PM érték: 161 - 500): Ez kifejezetten rossz levegőminőséget jelent. Így a légtisztító 7-8. fokozatba kapcsol, hogy minél hamarabb
megtisztítsa a levegőt.
Aktiválás: Az automatikus üzemmódot az AUTO ikon megnyomásával vagy
a távirányító AUTO gombjával aktiválhatja. Aktiválást követően a szenzor
elkezdi felmérni a levegő szennyezettségét, ami eltarthat pár másodpercig,
majd a mért adatok alapján elindul a megfelelő fordulatszámon. Az automatikus üzemmód kikapcsol, ha a készüléket alvó üzemmódba állítja vagy manuálisan növeli/csökkenti a ventilátor sebességét.
Automata üzemmódban a légtisztító a beépített fényérzékelő szenzorok segítségével sötétben, pár másodperc elteltével, automatikusan alvó
üzemmódba kapcsol. Fényt érzékelve pedig pár másodperc elteltével
visszakapcsol az optimális fordulatszámra.
Alvó üzemmód
Alvó üzemmódban a készülék visszaveszi a ventilátor sebességét a legalacsonyabb fordulatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit, hogy Ön zavartalanul
tudjon pihenni.
Aktiválás: Az alvó üzemmód automatikus üzemmód esetén automatikusan bekapcsol, ha a légtisztító fényérzékelője észleli a sötét környezetet.
Manuálisan a SLEEP gomb megnyomásával aktiválhatja az alvó üzemmódot. Kikapcsolásához váltson másik üzemmódra vagy állítson be időzítőt
az eszköz automatikus kikapcsolásához.
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Ikon

Leírás
Manuális vezérlés
A ventilátor gomb oldalain látható + és - ikonok segítségével állíthatja a
ventilátor sebességét, 8 fokozatból választhat. Ebben az üzemmódban az
eszköz nem veszi figyelembe a PM2.5 szenzor által küldött szennyezettségi
adatokat, tehát a ventilátor sebessége végig az Ön által kiválasztott fokozatban marad.

Ionizációs funkció
Az ionizátor hozzájárulhat ahhoz, hogy a levegőben keringő por, pollen,
egyéb apró részecskék száma csökkenjen. Ezzel a funkcióval tovább fokozható a friss, tiszta levegő érzet. Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja
meg az IONIZER ikont.
UV-C fény funkció
Az UV-C fény erejével még hatékonyabb léghigiéniai eljárás valósítható
meg. Az UV-C fény hatástalanítja a szűrőkön esetlegesen áthaladó kórokozókat, így még erőteljesebb tisztítást érhetünk el a funkció használatával.
Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg a STERILIZE ikont.
Időzített kikapcsolás
Beállíthatja a készülék automatikus kikapcsolását a TIMER gombbal. Minimum 1 óra, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 1 órát
ad a működési időhöz. A beállított idő leteltével az eszköz automatikusan
kikapcsol.
A funkció kikapcsolásához vagy a kilépéshez nyomogassa a TIMER gombot,
míg újra a PM értéket látja a kijelzőn.
Az időzítő funkciót alvó üzemmódban is használni tudja.
Gyerekzár
A CHILD LOCK gomb megnyomásával zárolhatja a készüléket. Így sem a
készülék kijelzőjén, sem a távirányítón nem fognak működni a gombok
mindaddig, ameddig fel nem oldja a zárolást. Feloldáshoz tartsa lenyomva
a „CHILD LOCK” ikont 5 másodpercig vagy nyomja meg a távirányító
UNLOCK gombját.
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PÁRÁSÍTÁS
Az eszköz párásító funkcióval rendelkezik.
A párásító funkció ideális páratartalmat biztosít, ezzel csökkentheti a köhögést, orrszárazságot. A párologtató szűrő szennyeződés felvevő, levegőmosó sajátossággal is
rendelkezik.
Víz hozzáadásával az eszköz automatikusan vízpárát juttat a szűrt levegőhöz. A párolgás elvét kihasználva, nagyon parányi, láthatatlan vízszemcséket juttat a levegőbe, amely sokkal biztonságosabb az egészségre, mint az ismertebb ultrahangos párásítók által kibocsátott köd.
A párásító hatás a ventilátor sebességétől is függ, ezért az eszköz magasabb fokozaton üzemeltetve hatékonyabban működik. Amennyiben a tartályban lévő vízszint
alacsony lesz, a fényjelző villogni kezd, de a légtisztító folytatja a normál működését,
párásítás nélkül.
A párásító funkció nem kapcsolható ki. Ha elérte a megfelelő páratartalmat vagy más
ok miatt nem használná, öntse ki a tartályból a vizet, tisztítsa meg a tartályt és a kék
párásító szűrő és helyezze vissza tisztán, szárazon a légtisztító készülékbe.
Fontos, hogy amennyiben a párásító nélkül használná a légtisztítót, a tartályt mindig
helyezze vissza tisztán és szárazon a rendeltetési helyére, megfelelően a készülékbe!
Ha kihúzott tartállyal használja a légtisztítót, a levegő szűrési hatásfok erőteljesen
leromlik, hiszen ekkor a beáramló levegő nagy része nem halad keresztül a szűrőbetéteken.
Tartály felépítése
a,) vízkövesedést csökkentő gyöngyök
b,) párásító szűrő
c,) vízszintet jelző úszó
d,) a víztartály feltöltő nyílása és gumifedele
e,) víztartály

a,
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b, c,

d, e,

Előkészületek:
1. Húzza ki az eszköz oldalában található víztartályt.
2. Csomagolja ki a párásító szűrőt.
3. Tegye a párásító szűrőt a víztartályba.
4. Nyissa ki a víztartály gumifedelét.
5. Öntsön 1l hideg vizet a tartályba, ezzel megtöltve annak 80%-át.
6. Amikor csak teheti használjon desztillált vizet. Lehetőleg ne használjon csapvizet.
Ha mégis akkor fokozottabb vízkőképződésre, gyakoribb tisztításra és a párologtató szűrő hamarabbi elhasználódására lehet számítani.
7. Igény szerint csepegtethet a vízbe illóolajat vagy más párologtató eszközbe
gyártott levegőfertőtlenítő olajat/folyadékot.
8. Miután feltöltötte vízzel a tartályt, zárja le a gumifedéllel a víztartály nyílását.
9. Helyezze vissza a víztartályt az eszközbe.
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SZŰRŐK TISZTÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
SZŰRŐCSERE
EMLÉKEZTETŐ
Ha az ikon villog, az eszköz elérte a 320 óra működési időt.
FIGYELEM!
Tisztítás,
vagyelérte
karbantartás
előtt
mindig
áramtalanítsa az eszközt!
Ha
az ikon világít,
az eszköz
az 1500 óra
működési
időt.
Teendő: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
ki a légtisztítót
az áramforrásból!
Ha aHúzza
„szűrőcsere
emlékeztető”
ikon villog,FONTOS!
az eszköz elérte az 320 óra működési időt.
SZŰRŐCSERE
EMLÉKEZTETŐ
2. Távolítsa el a szűrők műanyag borítását. Maximum 2 alkalommal indítsa újra a szűrőHa az„szűrőcsere
ikon villog, az eszköz
elérte a 320ikon
óra működési
időt.
Ha
a
emlékeztető”
világít,
az
eszköz elérte az 1500 óra működési időt.
SZŰRŐCSERE
csere
3. Törölje
át világít,
nedves
ruhával
aEMLÉKEZTETŐ
borítást.
Ha az ikon
az eszköz
elérte
az
1500 óra működési
időt. emlékeztetőt a szűrők cseréje nélkül!
Maximum 4500 működési óráig javasoljuk
4. Vegye
kiTisztítsa
avillog,
szűrőket
a készülékből.
Ha
az ikon
az
eszköz
elérte
a 320
működési időt.
Teendő:
meg
vagy
cserélje
ki a óra
szűrőket
Szükséges
Tisztítsa
meg
vagy
cserélje
a szűrőkethasználatát!
a leírtak szerint:
Ha az ikonteendő:
világít,
elérte az
óra működési
időt.
egy
szűrőszett
5.
Tisztítsa
meg aza eszköz
szűrőket
a 1500
használati
Teendő: Tisztítsa
meg vagy
cserélje ki apontjában
szűrőket
útmutató
“Szűrők
tisztítása”
1. Húzza ki a légtisztítót az áramforrásból!
leírtak szerint. Ha a szűrőket túl szeny- Használati útmutató letöltése
1.
2.
3.
4.
5. Olvassa
6.
be a QR kódot a letölvéli,
cserélje ki! elülső borítását!
2. nyezettnek
Távolítsa el
a légtisztító
téshez!
FONTOS!
1.1. Húzza kifel
a légtisztítót
6. Jegyezze
a “Karbantartási
2. az áramforrásból!
3.jegyzetek”
4.
5.
6.
Maximum 2 alkalommal indítsa újra a szűrőTávolítsa eltörölje
szűrők át
műanyag
borítását.
3. szekcióban
A2. borítást
nedves
ruhával!
aakarbantartás
részleteit.
www.ozonegenerator.hu/
csere
emlékeztetőt
a
szűrők
cseréje
nélkül!
FONTOS!
3.
Törölje
át
nedves
ruhával
a
borítást.
1. Húzza ki a légtisztítót az áramforrásból!
air2fresh-karbantartas
Maximum 24500
működési
óráig
javasoljuk
alkalommal
indítsa
újra
a szűrő4. Távolítsa
Vegye
kiaaelszűrőket
szűrőket
készülékből.
2.
a szűrőkaműanyag
borítását. Maximum
4.
Vegye
ki
a
készülékből!
egy szűrőszett
használatát!
KARBANTARTÁSI
emlékeztetőt
a szűrők cseréje nélkül!
5. Törölje
Tisztítsa
megJEGYZETEK
a ruhával
szűrőketa borítást.
a használati csere
3.
át nedves
útmutató
tisztítása”
pontjában Maximum 4500 működési óráig javasoljuk
4. a Vegye
ki a “Szűrők
szűrőket
a készülékből.
Ebben
táblázatban
feljegyezheti
az
utolsó
karbantartási
műveletet.
Használati
útmutató
letöltése
5. A5. szűrők
karbantartásának,
tisztításának
lépései:
egy
szűrőszett
használatát!
leírtak szerint.
a szűrőket
túl szenyTisztítsa
meg aHaszűrőket
a használati
Reset = útmutató
anyezettnek
szűrőcsere
emlékeztető
újraindítása. Dátum
= be
szűrők
cseréjének
Olvassa
a QR kódot
a letöl- időpontja.
véli, cserélje
ki!
“Szűrők
tisztítása”
pontjában
Használati útmutató
téshez! letöltése
5/a
Vegye
kia az
majd tisztítsa
meg.
6. leírtak
Jegyezze
fel
“Karbantartási
szerint.
Ha előszűrőt,
a szűrőket jegyzetek”
túl szenyOlvassa
be a QR kódot a letölszekcióbanvéli,
a karbantartás
www.ozonegenerator.hu/
nyezettnek
cserélje ki! részleteit.
Reset6. Reset
Reset
Reset Reset
Reset
Resetmajd
Reset
Reset
téshez!
Tisztítása:
Porszívóval
tisztítsa
meg aReset
szűrő
felületét,
mossa
át vízzel.
Újbóli
air2fresh-karbantartas
Jegyezze
fel a “Karbantartási
jegyzetek”
Dátum
Dátum
JEGYZETEK
320 KARBANTARTÁSI
1500
320a karbantartás
1500
320
320www.ozonegenerator.hu/
1500
320
1500
320
szekcióban
részleteit.
használat
előtt
hagyja,
hogy
teljesen
megszáradjon.
Ebben a táblázatban feljegyezheti az utolsó karbantartási műveletet.
air2fresh-karbantartas
KARBANTARTÁSI
JEGYZETEK
ResetVIGYÁZAT!
= a szűrőcsere
emlékeztető
Dátumtökéletesen,
= szűrők cseréjének
időpontja.
Amíg
nemújraindítása.
száradt meg
addig
ne rakja vissza a készülékEbben a táblázatban feljegyezheti az utolsó karbantartási műveletet.
be
és
ne
csatlakoztassa
áramforráshoz
a
készüléket!
Reset
a szűrőcsere
emlékeztető
DátumReset
= szűrők
időpontja.
Reset = Reset
Reset Reset
Reset újraindítása.Reset
Resetcseréjének
Reset Reset
320

1500

320

1500

320

Dátum

320

1500

320

1500

320

Dátum

5/b
HEPADátum
és a Hideg
katalitikus
Méhsejtes
aktív szénszűrők
ResetVizsgálja
Reset Reset meg
Reset a
Reset
Reset Reset
Reset Reset /
Reset
Dátum
320
1500
320
1500
320
320
1500
320
1500
320
állapotát!
Ha kevés szennyeződést lát csak a szűrőkön, akkor nem szükséges cserélni még,
tisztítani viszont javasolt.
Tisztítása: Porszívó segítségével tisztítsa meg a szűrők mindkét oldalát! Helyezze a szűrőket olyan helyre, ahol alaposan át tudja szellőztetni. Ügyeljen rá, hogy
ne érje túl nagy mértékű napsugárzás! A szűrők igen sérülékenyek, ügyeljen arra
porszívózás közben, hogy ne nyomja meg túl erősen! NE használjon vizet a szűrők tisztításához!
Mikor kell kicserélni a szűrőbetéteket?
A csere szükségessége minden esetben a használat sűrűségétől és a levegő
szennyezettségétől függ. Vizsgálja meg a szűrőket! Ha a szén szűrő elveszítette
erős fekete színét és halvány szürkére fakult, vagy az eredetileg fehér HEPA szűrő
már erősen elszíneződött a szennyeződésektől, esedékes a szűrőbetétek cseréje!
5/c Miután végzett a szűrők karbantartásával, helyezze vissza a szűrőket a
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SZŰRŐCSERE EMLÉKEZTETŐ
Ha az ikon villog, az eszköz elérte a 320 óra működési időt.
Ha az ikon világít, az eszköz elérte az 1500 óra működési időt.
készülékbe és pattintsa helyére a műanyag borítást!
Teendő: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket
Ha az ikonHelyezze
villog, az vissza
eszköza elérte
a 320
óra működési
időt.
szűrőket
a készülékbe
a megfelelő
sorrendben! Különbséget
Ha az ikonkell
világít,
azaeszköz
1500 óra
működési
tenni
szűrők elérte
belső az
és külső
oldala
között -időt.
helyezze a szűrőbetétet a készüTeendő: Tisztítsa
vagy cserélje
ki aoldalával
szűrőketkifelé! Helyezze vissza az előszűrőt, majd a
lékbe a meg
fülecskékkel
ellátott
Ha az ikon villog, az eszköz elérte a 320 óra működési időt.
borítást!
1. műanyag
3.
5.
6.
Ha az ikon világít,
az eszköz
elérte az2.1500 óra működési
időt.4.
Teendő: Tisztítsa
meg vagy
cserélje
ki aazszűrőket
5/d
a készüléket
az áramforráshoz,
FONTOS!majd indítsa újra a szűrőcse1. Csatlakoztassa
Húzza
ki a légtisztítót
áramforrásból!

SZŰRŐCSERE EMLÉKEZTETŐ

SZŰRŐCSERE EMLÉKEZTETŐ

SZŰRŐCSERE EMLÉKEZTETŐ

re
emlékeztetőt!
indítsa
újra a szűrőTávolítsa
szűrők
1. az2.eszköz
2. óra műanyag
3. borítását.
5.
6.
z ikon villog,
elérteelaa320
működési
időt. 4. Maximum 2 alkalommal
emlékeztetőt
szűrők
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Írja fel az utolsó szűrőcsere időpontját!
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FONTOS!
Javaslataink szerint, a szennyeződéstől függően maximum 2 alkalommal indítsa újra
a folyamatosan világító (1500 működési óra) szűrőcsere emlékeztetőt a HEPA és szén
szűrők cseréje nélkül! Maximum 4500 működési óráig javasoljuk egy szűrőszett használatát!
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SZŰRŐK CSERÉJE
1. Húzza ki a légtisztítót az áramforrásból!
Semmilyen esetben ne cseréljen szűrőt, ha az eszköz csatlakoztatva van az elektromos
hálózathoz!
2. Távolítsa el a borítást!

3. Távolítsa el a szűrőket!

4. Vegye ki az új szűrőket a műanyag csomagolásból!
Mindig ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a műanyag csomagolást a szűrőkről
használat előtt!
5. Szűrők beszerelése
Különbséget teszünk a szűrő belső és külső oldala között. Helyezze a szűrőbetéteket a készülékbe a képen látható módon! Először a HEPA szűrőt helyezze be, majd
a kombinált méhsejtes aktív szén + hideg katalitikus szűrőt!
Figyelem: a kis fehér fülecskével ellátott oldalnak kell kívül lennie.

6. Elsődleges szűrő és borítás visszahelyezése
Helyezze vissza az elsődleges szűrőt, majd a légtisztító műanyag borítását!
Az eszköz addig nem fog működni, amíg a borítások nincsenek megfelelően rögzítve.
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KARBANTARTÁS
FIGYELEM! Tisztítás, vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa az eszközt!
1. PM2.5 szenzor (levegőminőség érzékelő) tisztítása
Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz nincs áram alatt mielőtt megkezdi
a karbantartást!
Száraz fültisztító pálcika segítségével rendszeresen portalanítsa az érzékelő
lencséit! (Az eszköz meghibásodhat, amennyiben rendszeresen nedvességnek,
illetve cigarettafüstnek van kitéve.) Először távolítsa el az érzékelő borítását,
majd a száraz fültisztító pálcika segítségével törölje át a lencséket!
Amennyiben nem látja megfelelően az egyes alkatrészeket, nyugodtan használjon zseblámpát a megvilágításhoz.

1.

2. Negatív ion generátor tisztítása
A negatív ion generátor (anion előállító alkatrész) tisztítására csak esetenként lehet szükség. Ha már régóta használja a készüléket és azt észleli, hogy a légtisztító
hangosabb a megszokottnál, esetleg zörgő, nyikorgó hangot ad ki, elképzelhető,
hogy a negatív ion generátoron túl sok por gyűlt össze.
Tisztítása: Egy száraz ecset segítségével óvatosan távolítsa el a felgyülemlett
port a generátorról. Ne használjon vizet a tisztításhoz!
Figyelem: Ha a probléma ezután is fennáll és más rendellenes hangot is hall a
készülékből azonnal kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból! Ezt követően hívja
ügyfélszolgálatunkat!
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2.

3. A párásító edény és szűrő tisztítása
A készülék párásító edényének és kék párásító szűrőjének a tisztítása napi használat esetén hetente, míg alkalmankénti használat esetén legalább havonta egy
alkalommal javasolt!
3/a Távolítsa el a párásító tartályt a légtisztítóból!

a, b,

c,

3/b Vegye ki a tartályból a kék párásító szűrőt, majd szedje szét a tartályt a
műanyag fülek segítségével, a könnyebb tisztítás végett!
A párásító edényt 3 oldalt műanyag fül (a, b, c,) rögzíti.
Figyelem: ez a 3 műanyag fül igen törékeny, ne feszítse fel, csak minimálisan
húzza el a tartály szélétől a tető levételéhez!
Tisztítsa meg a tartályt, a fedőt és a gimifedelet!
Fontos, hogy NE használjon súrolószert vagy dörzsölésre alkalmas szivacsot,
törlőkendőt! A műanyag karcosodása esetén a sérült részekbe könnyebben
megtapadnak a kórokozók!

24

A tartályon esetlegesen kialakuló vízkövesedés eltávolításához és penészfoltok kialakulásának megakadályozásához a tisztítás során használhat tisztítószereket is, de ebben az esetben mindig alaposan öblítse át és törölje szárazra
a tartályt következő használat előtt! Kerülje az erős, marú illatú vegyszereket,
mert ezek a későbbi használat során bekerülhetnek a levegőbe! Javasoljuk a
vegyszermentes megoldások előnyben részesítését!
A párásító szűrőt alaposan mossa át meleg vízsugárral.
Vegyszeres tisztítást a szűrő esetében nem javasolt, mert a káros vegyszerek
a későbbi használat alkalmával a levegőbe kerülhetnek, belélegzésük pedig
egészségügyi panaszokat okozhat. Amennyiben a szűrőn elszíneződést, penészfoltokat észlel, azonnal cserélje a szűrőt!
párásító szűrő
műanyag fül

3/c A tisztítás után rakja össze a párologtató edényt, helyezze bele a párásító
szűrőt és pattanásig tolja vissza a helyére, ezt követően használja a párologtató funkció leírásai szerint!
Javaslat: Ha hosszabb időre nem tervezi használni a készüléket, utolsó használat után ne hagyjon benne vizet, öntse ki! Ezt követően alaposan tisztítsa
ki a tartályt és a párásító szűrőt, visszahelyezés előtt pedig hagyja teljesen
megszáradni!
Fontos, hogy amennyiben a párásító nélkül használná a légtisztítót, a
tartályt mindig helyezze vissza tisztán és szárazon a rendeltetési helyére,
megfelelően! Ha kihúzott tartállyal használja a légtisztítót, a levegő szűrési
hatásfok erőteljesen leromlik, hiszen ekkor a beáramló levegő nagy része
nem halad keresztül a szűrőbetéteken.
Ne használja a párásító funkciót állott vízzel, hiszen ekkor hamarabb lerakódik
a szennyeződés az alkatrészeken, illetve a levegőbe kórokozók kerülhetnek!
A párologtató rendszeres karbantartása nagyon fontos, ahhoz, hogy a kialakuló vízkő, penészréteg és szennyeződés lerakódás csökkentésével a kórokozók
levegőbe kerülését és ezek belélegzését megakadályozzuk, az egészségügyi
kockázat elkerüléséhez. A rendszeres karbantartással a párologtató edény és
szűrő később használódik el, élettartama meghosszabbítható.
A karbantartás hiánya miatt bekövetkező meghibásodás nem garanciális
kár, nem tartozik a jótállás körébe.
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HIBAELHÁRÍTÁS
Leggyakrabban előforduló meghibásodások, hibakód leírások és javasolt hibaelhárítási lépések.
Hibajelenség
Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
Nem tudom bekapcsolni az eszközt Ellenőrizte, hogy megfelelően
(a bekapcsoló gomb nem világít).
csatlakozik-e az eszköz az elektromos
hálózathoz?
Nem reagálnak az eszköz funkciógombjai.
- Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt az elektromos hálózathoz!
Megfelelően van rögzítve az eszköz
borítása?
- Ellenőrizze a borítást!
Az eszköz függőleges helyzetben lett
elhelyezve a földön?
- Ügyeljen arra, hogy vízszintes, sima
felületre helyezze a berendezést!
Be van kapcsolva a gyerekzár üzemmód?
- Amennyiben a „CHILD LOCK” felirat
látható a kijelzőn, tartsa lenyomva a
„CHILD LOCK” gombot 5 másodpercig,
ezzel kikapcsolva a gyerekzárat!
A légszennyezettség érzékelő folyamato- Elképzelhető, hogy nagyon szennyezett a
san vörösen világít miközben az eszköz levegő.
működik.
- Várjon, amíg a készülék megtisztítja a
levegőt!
A levegő szennyezett, de a légszennyezettség érzékelő zölden világít.
Elképzelhető, hogy szennyezett az
PM2.5 szenzor.
- Tisztítsa meg az érzékelőt a Karbantartás
rész 1. pontjainak leírásai szerint!
Elképzelhető, hogy a szenzor meghibásodott.
- Ha a hibajelenség továbbra is fennáll,
helyezze át máshová a készüléket és próbálja meg ott is. Ha továbbra is jelentkezik a probléma, akkor elképzelhető, hogy
az érzékelő szenzor elromlott. Ebben az
esetben hívja ügyfélszolgálatunkat!
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Hibajelenség

Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás

Működés közben zörgő, nyikorgó han- Elképzelhető, hogy túl sok por gyűlt
got ad ki az eszköz.
össze az anion előállító alkatrészen.
- Tisztítsa meg az anion generátort a
Karbantartás rész 2. pontjának leírásai
szerint!
Kellemetlen szagot bocsát ki a légtisztító. El lett távolítva a szűrő műanyag
csomagolása?
- Használat előtt távolítsa el a szűrő
műanyag csomagolását!
Elképzelhető, hogy túlságosan szen�nyezettek a szűrők vagy a párásító
tartozékai.
- Tisztítsa meg a szűrőket, a párásító tartályt és párásító szűrőt!
Előfordulhat, hogy túl hosszú ideje nem
voltak cserélve a szűrők.
- Csomagolja ki az új szűrőbetéteket a
csomagolásukból és cserélje ki a régieket.
Javaslat: Mindig gondoskodjon előre és
legyenek tartalék csere szűrők!

Hibajelenség

Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás

Az eszköz régóta működik, de az álla- El lett távolítva a szűrő műanyag csopotjelző fény továbbra is vörösen világít. magolása?
- Használat előtt távolítsa el a szűrő
műanyag csomagolását!
Helyes sorrendben lettek a szűrők
behelyezve?
- Ellenőrizze a szűrők sorrendjét a
készülékben!
Elképzelhető, hogy nem a megfelelő
fokozatban használta az eszközt. Túl
szennyezett levegő esetén nem elegendő
az alacsonyabb fokozat!
- Állítsa AUTOMATIKUS üzemmódba a
készüléket és hagyja, hogy a beépített
levegőminőség ellenőrző szenzor adatai alapján a készülék automatikusan
állítsa a ventilátor sebességét és tisztítsa
a levegőt!
Elképzelhető, hogy elérkezett a szűrők
cseréjének az ideje.
- 1500 óra működés után az eszköz
jelzi, ha tisztítani vagy cserélni kell a szűrőbetéteket. Ha a”szűrőcsere emlékeztető” ikon megjelent a kijelzőn, lapozzon
a „Szűrők tisztítása és karbantartása”
pontra és kövesse az utasításokat!
A kijelző F1 vagy F2 hibaüzenetet mutat. Kérjük, hogy azonnal kapcsolja ki az eszközt és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!
Az eszköz fényei nem működnek, a Nagy valószínűséggel aktív az alvó
gombok nem világítanak.
üzemmód. Kapcsolja ki az alvó üzemmódot! Ezt megteheti a SLEEP gomb
megnyomásával vagy, ha AUTO üzemmódba állítja a készüléket.
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VEZÉRELJE KÉSZÜLÉKÉT TELEFONJA SEGÍTSÉGÉVEL
A készülék tartalmaz beépített WiFi-t, ennek köszönhetően könnyedén vezérelheti
okostelefonjáról is, applikáció segítségével. Töltse le a Smart Life - Smart Living
alkalmazást a telefonos vezérléshez.
Alkalmazás letöltése:

Telepítési és használati útmutató (magyar):
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