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Návod na použitie
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9600

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu.
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o
používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným
nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú
vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a
jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Prístroj nesmie byť vystavený priamemu slnečnému
svitu, inak môže dôjsť k deformácii či zmene farby
povrchu prístroja.
•

Prístroj umiestnite najmenej 1 meter od spotrebičov, ako
napr. televíziou, rádií apod.

•

Prístroj umiestnite tak aby bol vzdialený najmenej 30 cm
od stien, nábytku apod.
Prístroj je najvhodnejšie umiestniť na podlahu vzhľadom k
tomu, že prach, peľ a ďalšie látky sa väčšinou nachádzajú
pri podlahe.

•

•

Neukladajte žiadne predmety na prístroj, menovite
predmety kovové apod.
V žiadnom prípade nevkladajte predmety do mriežky
pre vstup/výstup vzduchu.

•

Prístroj počas prevádzky nezakrývajte, mohlo
by dôjsť k jeho poškodeniu.
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•

Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. akékoľvek
opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte
autorizovanému servisnému stredisku.
Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za
sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového
kábla / sieťovej zásuvky.

•

Zabráňte akémukoľvek vniknutiu tekutín do prístroja.

•
•

Tento prístroj neslúži ako ventilátor, podlahový
vysávač, ani ako odsávač pár pri varení.

•

Tento prístroj nesmie byť používaný v blízkosti
plynových kachlí, vykurovacích telies a pod.

•

Nepoužívajte tento prístroj v miestnostiach s veľmi
vysokou teplotou či vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa apod.).

•

Deti by nemali mať možnosť hrať sa s diaľkovým
ovládačom.

•

Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je
zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte
odbornému servisu.
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Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu. Tým zabránite jeho
prípadnému prevrhnutiu apod.
Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

POPIS PRÍSTROJA
1

4

6

5
7

8

2

3

9

1. Vrchná časť prístroja
7. Rukoväť - pohľad zo zadnej časti
2. Predná časť prístroja
8. Výstup vzduchu - pohľad zo zadnej časti
3. Vstup vzduchu
9. Vstup vzduchu - bočný pohľad
4. Ovládací panel
5. Rukoväť
6. Výstup vzduchu - pohľad zhora
Poznámka: súčasťou balenia je diaľkové ovládanie.
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Poznámka: prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou - tzn. prístroj sa vypne v
prípade prevrhnutia, aj v prípade zdvihnutia zo zeme, keď je v prevádzke.
PRED PRVÝM POUŽITÍM – INŠTALÁCIA FILTROV
•

Otvorte prednú časť prístroja.

•

Vyberte filtre a odstráňte z nich obalové materiály.

Filtre zbavené obalových materiálov nainštalujte späť do prístroja v tomto poradí:
Pozor: umiestnite ho presne podľa obrázku nižšie.
•
•
•
•
•

•

Umiestnite filter č. 3 ANTIBAKTERIÁLNY + HEPA
do prístroja podľa obrázku.
Tieto filtre slúži na odstránenie poletavého prachu,
roztočov, mikróbov, plesní, alergénov a baktérií.
Životnosť týchto filtrov je 1 rok.
Umiestnite filter č. 2 KATALYTICKÝ + FORMALDEHYDOVÝ FILTER
do prístroja podľa obrázku.
Tieto filtre odstraňujú cigaretový dym,
pachy z kuchyne, ďalej odstraňuje formaldehyd čo je látka, ktorá sa nachádza v nábytku,
TV, kobercoch atď.
Životnosť týchto filtrov je 1 rok.
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Umiestnite filter č 1. HLINÍKOVÝ FILTER
do prístroja podľa obrázku.
Tento filter slúži na odstránenie prachu, vlasov,
zvieracej srsti apod.
Životnosť tohto filtra je 2 roky - však,
vzhľadom k tomu, že sa jedná o kovový filter a
za predpokladu, že bude mechanicky pravidelne ošetrovaný (pomocou
vysávača/umytie teplou vodou, viď kapitola "Čistenie a údržba"), možno
predpokladať dlhšiu životnosť tohto filtra ako uvedené 2 roky.

Poznámka: výrobcom uvedené životnosti filtrov sa môžu líšiť v závislosti od
miery používania a prostredia, v ktorom je prístroj používaný. Vyššie uvedené
doby životnosti filtrov sú vypočítané na prevádzku 3-4 hodiny denne.
POPIS JEDNOTLIVÝCH OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL
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1. TLAČIDLO ZAPNUTIA/VYPNUTIA
• Toto tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.
Po zapnutí bude prístroj pokračovať v režime, v ktorom bol pred vypnutím.
• Poznámka: prístroj nie je možné zapnúť v prípade, že predný panel nie je
riadne nainštalovaný a pri prevrhnutí prístroja.
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2. TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU
• Stlačením tohto tlačidla uzamknete ovládací panel. Prístroj bude pokračovať
bez zmien. Pre vypnutie detského zámku podržte toto tlačidlo na 3 sekundy.
3. TLAČIDLO "IONIZER"
• Funkciu Ionizer možné zapnúť/vypnúť týmto tlačidlom.
• Poznámka: pokiaľ sa prístroj nachádza v režime "stand by" (režim
pripravenosti) možno túto funkciu zapnúť. Motor bude pracovať v pomalom
rýchlostnom režime.
4. TLAČIDLO ČASOVAČA
• Časovač je možné nastaviť na maximum 12 hodín. Každé stlačenie
tlačidla zvyšuje/znižuje dobu prevádzky o 30 minút. Pre vypnutie funkcie
časovača stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy.
5. TLAČIDLO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA
• Zapnutie/vypnutie tejto funkcie.
• Poznámka: túto funkciu možno zapnúť, aj keď sa prístroj nachádza v
režime "stand by". V tomto prípade bude motor pracovať v pomalom
rýchlostnom režime.
6. TLAČIDLO SPÁNKOVÉHO REŽIMU
• Displej pri tomto režime nie je osvetlený, aby nerušil pri spánku. Motor bude
pracovať v pomalom rýchlostnom režime. Funkcia časovača je možné použiť
v tomto režime. Prístroj sa prepne do režimu "stand by" po uplynutí
požadovanej prevádzky. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre zrušenie režimu
spánku.
7. TLAČIDLO NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
• Tento prístroj disponuje 3 rýchlosťami ventilátora: nízka, stredná, vysoká.
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8. TLAČIDLO "AUTO" REŽIMU
• Tento režim si sám upravuje svoju prevádzku v závislosti na aktuálnom
znečistenia okolitého prostredia.
AK SI PRAJETE ZISTIŤ, AKO DLHO JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE BEZ ČISTENIA
FILTROV, STLAČTE TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU NA 5 SEKÚND. INFORMÁCIA
SA OBJAVÍ NA DISPLEJI A ZMIZNE PO 3 SEKUNDÁCH.
1

POPIS DISPLEJA
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1. Svetelná indikácia prevádzky: zelená farba - dobrá kvalita ovzdušia
oranžová farba - zhoršená kvalita ovzdušia
červená farba - zlá kvalita ovzdušia
2. Hodnota znečistenie vzduchu: 0 - 60 PM2,5 - hodnota do 60 mikrometrov
znamená dobrú kvalitu ovzdušia.
60 - 150 PM2,5 - hodnota v tomto rozmedzí
znamená stredné znečistenie.
150 a viac - tieto hodnoty už indikujú vysoké
znečistenie.
3. Svetelná indikácia výmeny filtrov
8. Svetelná indikácia UV lampy
4. Svetelná indikácia funkcia detského zámku
9. Svetelná indikácia ventilátora
5. Svetelná indikácia funkcie Ionizér
10. Indikácia rýchlosti ventilátora
6. Svetelná indikácia spánkového režimu
11. Hodiny
7. Svetelná indikácia auto režime
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Hliníkový filter (každých 15 dní)
• Na tento filter je vhodné použiť vysávač,
prípadne ho možno umyť teplou vodou následne nechať riadne oschnúť.
2. Katalytický + formaldehydový filter (každé 2 mesiace)
• Tento filter je možné iba vyčistiť pomocou vysávača.
• V žiadnom prípade nesmie tento filter prísť
do styku s vodou.
3. Antibakteriálny + HEPA filter (každé 2 mesiace)
• Tento filter je možné iba vyčistiť pomocou vysávača.
• V žiadnom prípade nesmie tento filter
prísť do styku s vodou.
ČISTENIE IONIZAČNÝCH DRÔTIKOV - 1 MESAČNE
• Tieto drôtiky sa nachádza na zadnej strane prístroja,
v ľavej hornej časti za mriežkou. Vyčistite ho, viď obrázok
vpravo pomocou štetca, ktorý je súčasťou
balenie.

POZNÁMKA: tento prístroj je vybavený funkciou pripomenutie výmeny filtrov. Je
nastavený na 1500 hodín. Keď sa rozsvieti svetelná indikácia "CHANGE" na displeji,
vymeňte filter číslo 2 a 3.
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Upozornenie: V prípade, že po výmene filtrov svieti symbol filter na kontrolnom
paneli - stlačte tlačidlo
"Child lock" po dobu 3 sekúnd pre vypnutie
symbolu výmena filtrov.
ČISTENIE SENZORA POLETAJÚCICH ČASTÍC - každé 2 mesiace
• Tento senzor je umiestnený na prednej časti spotrebiča.
• Vyberte predný kryt, senzor sa nachádza vľavo hore, viď obrázok - senzor
vyčistite pomocou suchej vatovej tyčinky - viď obrázok.

VÝMENA FILTROV

A. Otvorte predný panel.
B. Odstráňte predný panel.
C. Vyberte postupne všetky filtre.
D. Vložte nové filtre do prístroja v správnom poradí.
ČISTENIE A ÚDRŽBA - ďalšie informácie
• Na čistenie povrchu prístroja použite navlhčenú handričku.
• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá apod. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu prístroja. Skladujte prístroj na suchom mieste.
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VÝMENA UV LAMPY - 1x za 2 až 3 roky - v závislosti od miery užívanie
spotrebiče a znečistenie vzduchu.
• UV lampa sa nachádza v prednej časti prístroja,
k jej výmene je potrebné najskôr
vyňať filtre. Tak sa dostanete až k UV
lampe - viď obrázok.

•

V ľavej časti pomocou oboch rúk lampu
uvoľnite. Snažte sa prstami dostať čo najviac
pod lampu a tlakom smerom von ju uvoľníte.

•

Vo chvíli keď je uvoľnená ľavá časť, lampu
opatrne vytiahnite zo zásuvky (z kontaktov)
na pravej strane, pozri obrázok.

•

Vloženie novej UV lampy vykonajte
nasledujúcim spôsobom: pravú časť
lampy mierne do dierok (do kontaktov),
pritlačte ju silou k zadnému panelu.
Posunutím lampy doprava sa kontakty prepojí.
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Vzadu na UV lampe sa nachádza
obdĺžnikový otvor, ktorý musí byť nasadený
na plastový úchyt - viď obrázok.

•

Správne nasadenie UV lampy musí
byť sprevádzané počuteľným cvaknutím.
Lampa musí byť umiestnená nehybne v
plastových výstupkoch, viď obrázok.
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TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Prístroj nie je možné zapnúť,
ovládací panel nereaguje.

-

Prístroj vydáva neobvyklý zvuk.

-

Prístroj vydáva nepríjemný
zápach.

-

Prístroj pracuje dlhšiu dobu,
avšak bez vytúženého efektu.

-

Na displeji sa objavilo hlásenie
"F1" alebo "F2".

Príčina
- Je prístroj zapojený
do elektrickej siete?
- Je zadný aj predný
panel riadne
pripevnený?
- Je zapnutá funkcia
detský zámok?
- Je prístroj
umiestnený na
plochom povrchu?
- Ion generátor je
plný prachu?
- Filter je zanesený?
- Filtre neboli dlho
vymenené?
- Odstránili ste
obalové materiály z
filtrov?
- - Boli filtre
nainštalované v
riadnom poradí?
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Riešenie
- Zapnite prístroj do
el. siete.
- Riadne pripevnite
panely prístroja.
- Ak sa na displeji
objaví symbol
detského zámku,
podržte ho po dobu 5
sekúnd pre vypnutie
funkcie.
- Umiestnite prístroj
na vhodnejšie miesto.
- Vyčistite ho.

-

- Vyčistite ho.
- Vymeňte ich.

-

- Odstráňte obalové
materiály.
- Nainštalujte filtre v
riadnom poradí.

-

-

-

-

- Prístroj ihneď
vypnite, odpojte z el.
siete a kontaktujte
váš servis.
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Menovitý rozsah napätia
Menovitý kmitočet
Menovitý príkon
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220-240 V
50 Hz
80 W

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 28/38/48 dB (A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zmeny textu a technických údajov vyhradené.
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť
pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu,
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov.
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa
naň vzťahujú.
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