Légtisztító R-9600 HU

Használati útmutató

LÉGTISZTÍTÓ
R-9600

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással
részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE
MEG
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg
vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől
távol.
• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
• A készüléket nem szabad közvetlen napsugárzásnak
kitenni, mert deformálódhat vagy felületén
színváltozás mehet végbe.
•

A készüléket helyezze legalább 1 méterre más
berendezésektől, mint pl. televízió, rádió, stb.

•

Úgy helyezze el a készüléket, hogy legalább 30 cm
távolságra legyen a faltól, bútortól, stb.
A készüléket legjobb a padlóra állítani, tekintettel
arra, hogy a por, virágbor és egyéb anyagok általában
a padló közelében vannak.

•

•

Ne tegyen semmit a készülék tetejére, pl.
fémből készült tárgyakat, stb.
Semmi esetre se helyezzen tárgyakat a levegő
be- és kiáramlására szolgáló rácsba.

•

Működés közben ne takarja le a készüléket, mert az
károsodásához vezethet.
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•

Ne végezzen módosításokat a készüléken – áramütés
veszélye áll fent. Mindennemű javítást és beállítást
bízzon a márkaszervíz munkatársaira.
A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél
fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat
károsodásának veszélye áll fent.

•

Gátolja meg, hogy bármilyen folyékony anyag kerüljön
a készülékbe.

•

A jelen készüléket nem lehet ventilátorként, porszívóként,
sem főzés közben páraelszívóként használni.

•

Tilos a készüléket gáztűzhely, fűtőtest, stb. közelében
használni.

•

Ne használja a készüléket nagyon
magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyiségben
(fürdőszoba, konyha, stb.).

•

Gyermeknek ne engedje meg, hogy a távirányítóval
játszon.

•

A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata.
Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz
munkatársaira.
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•
•
•

Állítsa a készüléket egyenes és stabil felületre. Ezzel megelőzi, hogy a
készüilék oldalára dőljön, stb.
A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezike az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz
csatlakoztassa.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
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1. A készülék felső része
8. Levegő kiáramlása – hátulnézetből
2. A készülék elülső része
9. Levegő bemenet – oldalnézetből
3. Levegő bemenet
4. Vezérlőpanel
5. Fogantyú
6. Levegő kiáramlása – felülnézetből
7. Fogantyú – hátulnézetből
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Megjegyzés: a készülék biztonsági szerkezettel van ellátva – azaz amennyiben
üzemelés során felborul, vagy ha fel is emelik a földről, azonnal kikapcsol.
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT – A SZŰRŐK BESZERELÉSE
•

Nyissa ki a készülék elülső részét.

•

Vegye ki a szűrőket és távolítsa el róluk a csomagolóanyagot.

Ezután a szűrőket helyezze vissza a készülékbe az alábbi sorrendben:
Figyelem: mindezt pontosan a lenti kép szerint végezze.
•
•
•
•
•
•

ANTIBAKTERIÁLIS + HEPA SZŰRŐ
Illessze be a 3.sz. szűrőt a készülékbe az ábra szerint.
Ez a szűrő a szálló por, az atkák, mikrobák, a penész,
az alergenek és baktériumok eltávolítására szolgának.
A szűrő élettartama 1 év.
KATALITIKUS + FORMALDEHID SZŰRŐ
Illessze be a 2.sz. szűrőt a készülékbe az ábra szerint.
Ez a szűrő a cigaretta füstöt, a konyhai szagot
és a formaldehidet is eltávolítja, amely a bútorban,
TV-ben, szőnyegben, stb. található anyag.
A szűrők élettartama 1 év.
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•

•

ALUMÍNIUM SZŰRŐ
Illessze az 1.sz. szűrőt a készülékbe az ábra szerint.
Ez a szűrő a por, a haj, állatszőr, stb. eltávolítására
szolgál.
A szűrő élettartama 2 év – elmondható azonban,
hogy mivel fémből készült, és ha feltételezzük, hogy
rendszeres mechanikus karbantartásban részesül (porszívó segítségével és
meleg vízzel lemosva, ld. a „Tisztítás és karbantartás” részt), feltehető, hogy
ezen szűrő élettartama 2 évnél tovább tart.

Megjegyzés: a szűrők gyártó által feltüntetett élettartama használatuk
gyakoriságától és a környezettől is függ, amelyben a készüléket használják.
A szűrők fent említett élettartamát a gyártó napi 3-4 óra üzemelés alapján
számította ki.

AZ EGYES KAPCSOLÓK LEÍRÁSA
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1. ON/OFF KAPCSOLÓ
• A készülék be- és kikapcsolására szolgál. A készülék
indítás után abban az üzemmódban működik, amelyben kikapcsolás előtt volt.
• Megjegyzés: a készülék nem bekapcsolható, amennyiben az elülső panel
nincs megfelelően felszerelve, valamint ha a készülék felborul.
2. GYEREKZÁR BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
• Ezen gomb megnyomásával lezárható a vezérlőpanel. A készülék folytatja a
működést. A gyerekzár feloldásához tartsa 3 mp-ig ujját a gombon.
3. IONIZÁLÓ KAPCSOLÓ
• Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki az ionizálás funkciót.
• Megjegyzés: ezt a funkciót akkor lehet bekapcsolni, ha a készülék „stand by“
(készenléti) módban van. A motor lassú sebességen fog üzemelni.
4. IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA
• Az időzítő max. 12 órára állítható be. A gomb minden egyes lenyomása az
üzemidőt 30 perccel meghosszabbítja/lerövidíti. Az időzítés kikapcsolásához
tartsa 3 mp-ig ujját a gombon.
5. UV-SUGÁRZÁS KAPCSOLÓ
• A funkció be- és kikapcsolására szolgál.
• Megjegyzés: ezt a funkciót akkor lehet bekapcsolni, ha a készülék „stand by“
módban van. Ebben az esetben a motor lassú sebességen fog üzemelni.
6. ALVÓ ÜZEMMÓD
• Ebben a módban a kijelző nem
világít, hogy alvás közben ne zavarjon. A motor lassú sebességen fog
üzemelni. Az időzítés funkciója ezen üzemmódban használható. A beállított
mód lejárta után a készülék „stand by“ üzemmódba kapcsol. Az alvó
üzemmód kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.
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7. A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA
• A készülék ventilátora 3 sebességű: alacsony, közepes és nagy.
8. „AUTO” ÜZEMMÓD
• Ez az üzemmód a környezet aktuális szennyezettsége szerint szabályozza a
készülék működését.
HA MEG SZERETNÉ TUDNI, MENNYI IDEJE ÜZEMEL A KÉSZÜLÉK A
SZŰRŐK TISZTÍTÁSA NÉLKÜL, TARTSA UJJÁT 5 MP-IG A GYEREKZÁR
GOMBJÁN. A KIJELZŐN MEGJELENIK AZ INFORMÁCIÓ, MAJD 3 MP UTÁN
ELTŰNIK.
1

A KIJELZŐ LEÍRÁSA
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1. Üzemet jelző dióda:

8
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zöld – jó minőségű levegő
narancssárga – a levegő minőségének romlása
piros – rossz minőségű levegő

2. Levegő minőség-értékek: 0–60 PM2,5 – 60 mikrométerig terjedő érték jó
minőségű levegőt jelez.
60–150 PM2,5 – közepes minőségű levegő
150 és annál több – jelentős levegőszennyezettség.
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3.
4.
5.
6.
7.

A szűrő cseréjének szükségességét jelző dióda
Gyerekzár funkciót jelző fénydióda
Ionizálás funkciót jelző fénydióda
Alvó üzemmódot jelző fénydióda
Auto üzemmódot jelző fénydióda

Megjegyzés: a távirányító a csomag része.

9

8. UV lámpa fénydióda
9. A ventilátor működését jelző dióda
10. A ventilátor sebességét jelző dióda
11. Óra

Légtisztító R-9600 HU
ÓRA BEÁLLÍTÁSA – a lenti diagram szerint

Beállítás
kezdete

Nyomja az AUTO gombot 5 mp-nél tovább
A kijelző villog

Sebesség
gomb

Óra
beállítási
folyamata

Óra

Alvó mód
gombja

Przycisk AUTO

AUTO
gomb

Sebesség
gomb

Alvó mód
gombja

Percek

AUTO
gomb

Beállítás
mentése

Nyomja az AUTO gombot 5 mpnél tovább

Zapisz

10

Légtisztító R-9600 HU
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.

1. Alumínium szűrő (15 naponként)
• Ezen szűrő tisztításához javasoljuk a porszívót,
esetleg meleg vízzel lemosható,
majd hagyja teljesen megszáradni.
2. Katalitikus/formaldehid szűrő (2 havonta)
• Ezt a szűrőt csak porszívóval lehet tisztítani.
• Semmi esetre sem érheti a szűrőt víz.
3. Antibakteriális/ HEPA Katalitikus/formaldehid szűrő (2 havonta)
• Ezt a szűrőt csak porszívóval lehet tisztítani.
• Semmi esetre sem érheti a szűrőt víz.

AZ IONIZÁLÓ SZÁLAK TISZTÍTÁSA – havonta egyszer
• Ezek a szálak a készülék hátulján találhatók,
a bal felső részen a vedőrács mögött. Tisztítsa ki,
ld. jobb oldali ábra, a csomagolásban lévő ecset
segítségével.

MEGJEGYZÉS: a készülék a szűrőcsere szükségességét jelző funkcióval rendelkezik.
1500 órára van beállítva. Ha a kijelzőn meggyullad a „CHANGE“ dióda, cserélje ki a 2.
és 3. sz. szűrőket.
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Figyelmeztetés: Ha a szűrők cseréje után a kijelzőn ég a szűrő ikonja – a szűrő
ikon elalvásához tartsa ujját 3 mp-ig a
„Child lock“ gombon.
LEBEGŐ PORSZEMCSÉK SZENZORÁNAK TISZTÍTÁSA – 2 havonta
• Ez a szenzor a készülék elülső részén található.
• Vegye le az elülső burkolatot, a szenzor balra fent található, lásd az ábrát – a
szenzort száraz vattás pálcika segítségével tisztítsa, lásd az ábrát.

SZŰRŐK CSERÉJE

A. Nyissa ki a készülék elülső részét.
B. Vegye ki a készülék elülső részét.
C. Vegye ki egymás után a szűrőket.
D. Tegye az új szűrőket a készülékbe a helyes sorrendben.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS – további információk
• A készülék felületének tisztításához használjon nedves ruhát.
• Ne használjon súrolószert, oldószert, stb., mert megsértheti a készüléket.
• A készüléket tárolja száraz helyen.
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UV LÁMPA CSERÉJE – 2-3 évente egyszer – a készülék használata
gyakoriságától és a levegő szennyezettségétől függően.
•
•

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
hálózatból.
Az UV lámpa a készülék elülső részén található,
cseréjéhez legelőször vegye ki a szűrőket.
Így fér hozzá az UV lámpához - lásd az ábrát.

•

Bal oldalon mindkét kezével a lámpát
lazítsa el a helyéről. Igyekezzen ujjaival minél
jobban a lámpa alá férni és kifelé nyomva
lazítsa el.

•

Amikor a bal fele kilazult, a lámpát
óvatosan húzza ki a jobb oldali
aljzatból (csatlakozó), lásd az ábrát.

•

Az új UV lámpát az alábbiak
szerint helyezze be: a lámpa jobb
oldalát enyhén nyomja be az aljzatba
(csatlakozó), majd erővel nyomja a hátsó
panelhez. A lámpa jobbra tolásával a
kontaktusok csatlakoznak.
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•

Az UV lámpa hátulján található egy
téglalap alakú nyílás, amelyet rá kell akasztani
a műanyag tartóra - lásd az ábrát.

•

Az UV lámpa helyes beillesztését
hallható kattanás jelzi.
A lámpát elmozdíthatatlanul kell a műanyag
rögzítőelemekbe helyezni, lásd az ábrát.
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TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA
Probléma
A készüléket nem lehet
bekapcsolni, a vezérlőpanel
nem reagál.

-

Ok
bekapcsolta a
készüléket a
hálózatba?
megfelelően
illeszkedik az elülső
és hátsó panel?
be van kapcsolva a
gyerekzár funkció?
egyenes felületen áll
a készülék?

-

Megoldás
kapcsolja be a
készüléket a
hálózatba.
jól illessze be a
készülék burkolatait.
ha a kijelzőn
megjelenik a
gyerekzár
szimbóluma,
feloldásához tartsa 5
mp-ig ujját a
gombon.
helyezze át a
készüléket
megfelelőbb helyre.
Tisztítsa ki.

-

Tisztítsa ki.
Cserélje ki.

-

Távolítsa el a
csomagolóanyagot.
Az előírt sorrendben
helyezze be a
szűrőket.

-

A készülék szokatlan hangot
ad ki.

-

A készülék kellemetlen szagot
áraszt.

-

A készülék hosszabb ideje
működik, de az elvárt hatás
nélkül.

-

A kijelzőn az „F1“ vagy „F2“
üzenet jelent meg.

-

Az ionizáló
generátora tele van
porral?
A porszűrő eldugult?
Már rég nem cserélte
a szűrőket?
Eltávolította a
szűrőkről a
csomagolóanyagot?
Az előírt sorrendben
szerelte be a
szűrőket?
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-

-

Azonnal kapcsolja ki
a készüléket, húzza
ki a hálózatból és
forduljon
szakszervízhez.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK
Névleges feszültségtartomány
Névleges frekvencia
Névleges teljesítmény

220-240 V
50 Hz
80 W

A jelen készülék deklarált zajkibocsátási értéke 28/38/48 dB(A), ami – tekintettel az 1
pW referencia-hangteljesítményszintre – A-súlyozott hangteljesítményszintet jelent.
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG
KEZELÉSÉHEZ
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
MEGSEMMISÍTÉSE
A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek,
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő lehetséges negatív hatások megelőzésében is.
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó
alapkövetelménynek.
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