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Funkcje
1 Skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Skuteczny rozkład nieprzyjemnych zapachów. 

2 Usuwanie formaldehydów
Szybkie usuwanie stale tworzących się formaldehydów i innych 
cząsteczek dzięki dużej skuteczności ich rozkładu zapewnianego 
przez funkcję ładunków strumieniowych. 
(Ładunki strumieniowe powodują musowanie, ale jest to zjawisko 
normalne).

3 Usuwanie wirusów i pyłków
Energia z ładunków strumieniowych sprawia, że moc rozkładania 
fotokatalitycznego tytanu-apatytowego jest bardziej skuteczna. 
Skutecznie usuwa pyłki, pleśń i wirusy.

4 Czym jest funkcja ładunków strumieniowych?
Jest to funkcja szybkiego rozkładania zapachów i szkodliwych 
gazów poprzez wytwarzanie szybkich elektronów utleniających w 
obrębie filtra powietrza.
(Jest to bezpieczne, ponieważ szybkie elektrony są generowane i 
znikają w systemie).

Akcesoria
Należy sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały dostarczone z 
zamówieniem.

Wskazówki dotyczące 
prawidłowej obsługi

• Należy wybrać w pomieszczeniu miejsce cyrkulacji powietrza.
• Powietrze nieznacznie przepływa do prawej strony.
• W celu usunięcia kurzu znajdującego się w domu, należy ustawić 

oczyszczacz powietrza jak najbliżej podłogi. W celu usunięcia dymu 
papierosowego, należy ustawić oczyszczacz powietrza w wyższym 
miejscu.

• Umieszczenie oczyszczacza powietrza z drugiej strony 
klimatyzatora polepszy efekt cyrkulacji powietrza (efekt powietrza 
cyrkulującego). 
(Patrz poniższy schemat.)
• W czasie klimatyzacji pomieszczenia, w czasie czyszczenia 

powietrza kontrolowane są wahania temperatury w 
pomieszczeniu.

• Należy wybrać takie miejsce, aby powietrze rozprzestrzeniało się 
po całym wnętrzu pomieszczenia.

• Umieścić w stabilnym miejscu, gdzie można zablokować nogi 
korpusu. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być 
przyczyną wstrząsów głównego urządzenia.

Dane techniczne

Filtr harmonijkowy 
(7 warstwowy)

Biofiltr przeciwciał 
(1 warstwowy)

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania 
(Załączony zestaw 
mini-baterii CR2025)

1 element znajduje się z tyłu 
korpusu i 6 elementów 
przeznaczonych do wymiany 
znajduje się w obudowie filtra.

Model MC707VM-S, MC707VM-W

Wymagane zasilanie 1ø220-240/220-230V  50/60Hz

Wymiary zewnętrzne 533×425×213

Nominalny pobór mocy (W) 55/55 (Turbo)

Prędkość przepływu powietrza 
(m3/h)

HH: Turbo 420/420
H : Wysoka prędkość 285/285
M : Standardowa prędkość 180/180
L : Niska prędkość 120/120
LL : Cicha prędkość 60/60

Zastosowanie do pomieszczeń o 
powierzchni 

– 48m2

Ciężar 8,7

Przepływ powietrza
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Środki ostrożności
• Instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla operatora.
• Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia.
• Z powodów bezpieczeństwa, operator powinien uważnie przeczytać poniższe 

ostrzeżenia.
• Niniejsza instrukcja klasyfikuje środki ostrożności na OSTRZEŻENIE i 

PRZESTROGA. Należy przestrzegać wszystkich poniższych środków 
ostrożności: wszystkie środki ostrożności są ważne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną uszkodzenia urządzenia, 
obrażeń lub śmierci użytkownika.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną drobnych uszkodzeń 
urządzenia lub obrażeń.

OSTRZEŻENIE
• Nie należy używać przewodu zasilania w razie jego uszkodzenia.

Używanie uszkodzonego przewodu zasilania jest bardzo niebezpieczne; 
w razie uszkodzenia przewodu zasilania, należy zlecić jego wymianę 
producentowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu. 
Nie należy samemu wymieniać przewodu.

• Nie należy demontować, przerabiać lub serwisować urządzenia.
Nieuzasadniona ingerencja może być przyczyną pożaru i/lub 
wadliwego działania urządzenia.

• Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.
Może to być przyczyną porażenia prądem.

• Należy używać zasilania zgodnego z zasilaniem znamionowym.
Nieprzestrzeganie zalecenia może być przyczyną pożaru lub 
porażenia prądem.

• Należy uważać, aby nie uszkodzić elektrycznego przewodu 
zasilania, jego konstrukcji, nie należy również zginać, wyciągać 
lub skręcać przewodu przy użyciu siły. Nie należy umieszczać 
ciężkich przedmiotów na przewodzie lub umieszczać przewodu 
pomiędzy przedmiotami.
Jeżeli elektryczny przewód zasilania zostanie uszkodzony, może to być przyczyną 
pożaru lub porażenia prądem.

• Przed wymianą filtrów, czyszczeniem lub przeniesieniem urządzenia w 
inne miejsce, należy WYŁĄCZYĆ urządzenie i odłączyć przewód 
zasilania.
Praca z WŁĄCZONYM urządzeniem może być przyczyną pożaru i/lub 
porażenia prądem.

• Nie należy używać przewodu zasilania w razie jego uszkodzenia lub 
poluzowania w gnieździe.
Używanie przewodu zasilania w innych warunkach roboczych niż 
zalecane może być przyczyną zwarcia, a w następstwie doprowadzić do 
porażenia prądem i/lub pożaru.

• Nie należy używać w miejscach wilgotnych lub wystawiać na 
działanie wilgoci, na przykład w łazienkach.
Kontakt z wodą może być przyczyną porażenia prądem lub 
uszkodzenia urządzenia.

• Nie należy używać w pobliżu podzespołów olejowych, na 
przykład oleju maszynowego.
Istnieje ryzyko pęknięcia, porażenia prądem lub spalenia.

• Chronić wylot powietrza i główne urządzenie przed wilgocią. 
Może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.

• Nie należy używać urządzenia w miejscach gdzie znajdują się duże 
ilości sadzy, na przykład w kuchni lub miejscach w których 
znajdują się łatwopalne gazy, gazy korozyjne lub kurz metalowy.
Może to być przyczyną pożaru lub wadliwego działania urządzenia.

PRZESTROGA
• Nie należy używać w pobliżu urządzeń oświetleniowych (w 

granicach 1m).

Czułość odbioru pilota zdalnego sterowania może zmniejszyć się i kolor może 
się zmienić.

• Nie należy używać na zewnątrz lub w miejscach wystawionych na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych może 
osłabić czułość odbioru sygnału pilota zdalnego sterowania i odbarwić 
obudowę.

• Nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła na przykład 
grzejników.
Ciepło może być przyczyną odbarwienia i zniekształcenia obudowy.

• Należy przechowywać urządzenie i pilot zdalnego sterowania w 
odległości minimalnie 2 m od oświetlenia, TV, radia, urządzeń 
stereo i anten.
Urządzenie może przeszkadzać w odbiorze TV i generować zakłócenia.
Oświetlenie może osłabić czułość odbioru sygnału pilota zdalnego sterowania 
i odbarwić obudowę.

• Nie należy używać w pobliżu wentylatorów kuchennych lub 
wentylatorów okapów kuchennych.
Nieprawidłowe warunki robocze mogą skrócić trwałość użytkową filtra 
wstępnego i filtra jonowego oraz doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

• Należy uważać, aby łatwopalne substancje (lakier do włosów, itd.), iskry 
i kadzidełka nie zetknęły się z urządzeniem.
Takie substancje mogą być przyczyną pożaru.

• Nie należy wkładać palców lub ciał obcych w otwory wlotowe i 
wylotowe.
Może to być przyczyną porażenia prądem lub uszkodzenia.
Istnieje ryzyko zaczepienia rąk w silniku, może to doprowadzić do poważnych 
obrażeń.

• Urządzenia nie powinny używać dzieci bez nadzoru osoby 
dorosłej.

• Należy nadzorować dzieci i zwierzęta w celu upewnienia się, że 
urządzenie nie służy do zabawy.

• Kiedy używane są pestycydy rodzaju zadymiającego (uwolnienie 
dymu), należy zatrzymać pracę oczyszczacza powietrza, aby do 
wnętrza nie dostały się substancje chemiczne.
Składniki chemiczne gromadzą się wewnątrz urządzenia i w zależności od 
stanu fizycznego użytkownika, może on reagować rozdrażnieniem, co może 
źle wpłynąć na jego zdrowie.

• Jeżeli urządzenie jest używane razem z nawilżaczem, nie należy 
kierować mgiełki wydobywającej się z nawilżacza bezpośrednio 
na urządzenie.
Mgiełka może być przyczyną porażenia prądem i/lub uszkodzenia 
urządzenia.

• Nie należy blokować wlotu lub wylotu.
Zablokowane otwory mogą zmniejszyć wydajność urządzenia 
(powietrze nie zostanie oczyszczone w całym pomieszczeniu) i/lub 
doprowadzić do jego uszkodzenia.

• Nie należy umieszczać pojemników z wodą, na przykład 
akwarium ze złotą rybką lub wazonów z kwiatami na lub w pobliżu 
urządzenia.
Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się woda, może to być przyczyną 
porażenia prądem lub wadliwego działania urządzenia.

• Nie należy czyścić za pomocą benzyny lub rozpuszczalnika, lub 
rozpylać środków owadobójczych.
Takie substancje mogą być przyczyną pęknięcia, porażenia prądem i/lub 
pożaru.

• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć 
je od zasilania.
Awaria materiału izolacyjnego może doprowadzić do upływania prądu i w 
następstwie przyczynić się do porażenia prądem i/lub zwarcia, które może 
być przyczyną pożaru.

• Po odłączeniu od zasilania, należy przytrzymać i wyciągnąć 
wtyczkę zasilania bez przytrzymywania za przewód zasilania.
Istnieje ryzyko zwarcia elektrycznego, które może doprowadzić do 
pożaru.

• Nie należy używać urządzenia bez filtra wstępnego lub filtra.
Może to być przyczyną wadliwego działania urządzenia.

• Nie należy siadać, stawać lub wstrząsać urządzeniem.
Może to być przyczyną wadliwego działania urządzenia.

• Nie należy używać kiedy urządzenie znajduje się na boku lub jest 
nachylone.
Może to być przyczyną wadliwego działania urządzenia.

• Jeżeli w tym samym czasie używane jest urządzenie spalinowe, 
należy wentylować pomieszczenie. Urządzenie nie usuwa tlenku 
węgla. 
Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, może to doprowadzić do zatrucia 
tlenkiem węgla.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

Nigdy nie wykonywać.
Należy upewnić się, że 
wszystkie instrukcje są 
przestrzegane.

Nigdy nie należy dotykać 
oczyszczacza powietrza (z 
wyjątkiem pilota) wilgotnymi 
rękoma.

Nigdy nie należy wystawiać 
urządzenia (z wyjątkiem 
pilota) na działanie wilgoci.

Urządzenie nie usuwa toksycznych substancji, takich jak tlenek węgla z 
papierosów.
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Nazwa i opis działania każdej części urządzenia
Jednostka główna

1 Panel przedni
2 Wyświetlacz (strona 4.)

Wyświetla status pracy urządzenia.

3 Filtr wstępny (zielony)
Usuwa większy materiał i kurz.

4 Jonizator plazmowy
5 Biofiltr przeciwciał

Pochłania wirusy.

6 Rama jonizująca
7 Kabel jonizujący

Małe cząsteczki kurzu, które nie zostały schwytane przez filtr 
wstępny są naładowane dodatnio, dzięki temu mogą być łatwiej 
pochłaniane przez ujemnie naładowany filtr harmonijkowy.

8 Generator ładunków strumieniowych
9 Przeciwne płyty biegunowe

10 Filtr harmonijkowy (przód: biały, tył: niebieski)
Pochłania cząsteczki kurzu używając elektryczności statycznej.

11 Katalizator eliminujący nieprzyjemne zapachy (czarny)
Pochłania i rozkłada elementy, które nie zostały usunięte przed 
powrotem powietrza do pomieszczenia. 
Uwaga: nie należy go czyścić za pomocą wody.

12 Pojemnik filtra
Załączono sześć wymiennych filtrów harmonijkowych.

13 Wentylator 

14 Wlot powietrza
15 Szczelina na pilot zdalnego sterowania

Przechowuje pilot zdalnego sterowania.

16 Uchwyt
Używać w czasie przenoszenia głównego urządzenia.

17 Wylot powietrza
18 Moduł ujemnej jonizacji

Wytwarza jony ujemne. Jego działanie polega na łączeniu dodatnio 
naładowanych substancji toksycznych w pomieszczeniu, ich 
zobojętnieniu i przekształceniu.
• Po zastosowaniu elektryczności statycznej, ilość utworzonych 

jonów ujemnych zostanie chwilowo zmniejszona.

19 Hak na przewód zasilania
Przeznaczony do nawinięcia przewodu zasilania w czasie 
przechowywania urządzenia.
Nie należy zwijać przewodu w czasie pracy urządzenia.

20 Przewód zasilania
21 Urządzenie dodatkowe do mocowania na ścianie
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Materiał anty-wstrząsowy 
(tektura)

Przed rozpoczęciem pracy 
urządzenia, należy 
wyciągnąć materiał 
anty-wstrząsowy. (strona 5)

Filtr harmonijkowy
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Wyświetlacz głównego urządzenia

1 Wlot powietrza czujnika kurzu
Powietrze jest pobierane z tego miejsca, czujnik kurzu wykrywa 
stan zanieczyszczenia powietrza.

2 Monitor (kurz)
Wykrywa stan zanieczyszczenia powietrza i wskazuje wyniki.

• W następującym przypadku, tylko zielona kontrolka włącza się 
na 7 sekund niezależnie od zanieczyszczenia powietrza.
• Działa bezpośrednio po ustawieniu przedniego panelu lub 

jonizatora plazmowego
• Działa bezpośrednio po włożeniu wtyczki

• Można wybrać czułość ustawienia kontrolki czujnika kurzu.

3 Monitor (zapachy)
Wykrywa zmiany w zapachach i wskazuje wyniki.

• Reaguje na nagłe zmiany temperatury/wilgotności, gaz bez 
zapachu (tlenek węgla).

• Jeżeli nie nastąpi zmiana w intensywności zapachu, może nie 
nastąpić żadna reakcja.

• Może nie reagować na zapachy zwierząt domowych lub czosnek.
• Każdy człowiek posiada inną wrażliwość na zapachy, w związku z 

tym użytkownik może nie zwrócić uwagi na nieprzyjemny zapach, 
nawet jeżeli kontrolka włączy się na zielono.

• W następującym przypadku, tylko zielona kontrolka włącza się 
na 1 minutę i ten stan jest traktowany jako wartość wzorcowa 
czujnika zapachów.
• Działa bezpośrednio po ustawieniu przedniego panelu lub 

jonizatora plazmowego
• Działa bezpośrednio po włożeniu wtyczki

4 Wskaźnik pracy automatycznej (żółta)
Włącza się w czasie trybu pracy automatycznej.

5 Wskaźnik prędkości przepływu powietrza (zielony) 
(strona 7.)
Włącza się zgodnie z ustawionym poziomem prędkości przepływu 
powietrza.
(Kontrolka objętości powietrza włącza się w czasie pracy 
automatycznej lub ręcznej).

6 Wskaźnik trybu turbo (zielony) (strona 7.)
Włącza się w czasie trybu turbo.

7 Wskaźnik trybu anty-pyłkowego (strona 7.)
Włącza się w czasie trybu pyłkowego.

8 Wskaźnik trybu jonów ujemnych (strona 7.)
Włącza się w czasie działania jonów ujemnych.

9 Wskaźnik timera WYŁĄCZAJĄCEGO (żółty) (strona 7.)
Wskazuje ustawienie czasu timera WYŁĄCZAJĄCEGO.
Wskazuje pozostały czas do wyłączenia urządzenia.

10 Wskaźnik czystości (czerwony) (strona 11, 12.)
Wskaźnik miga wskazując konieczność oczyszczenia jonizatora 
plazmowego.

11 Wskaźnik wymiany (czerwony) / przycisk reset 
Wskaźnik włączy się wskazując konieczność wymiany filtra 
harmonijkowego i miga po upływie określonego czasu od włączenia.
* Nacisnąć przycisk reset po wymianie. (strona 10).

12 Kontrolka blokady  (strona 7.)
Włącza się w czasie trybu blokady.

13 Wlot powietrza czujnika zapachów
Powietrze jest pobierane z tego miejsca, czujnik zapachów wykrywa 
stan zapachów.

14 Odbiornik
Odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania.

15 Przycisk zmiany trybu pracy / stop
Po naciśnięciu tego przycisku, tryb pracy zmienia się w sposób 
opisany poniżej.

* W czasie pracy automatycznej włączy się również wskaźnik 
prędkości przepływu powietrza.

1 2 3 13 15

14121110987654

Kurz
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Zielony

Zielony

Zielony

 

Żółty

Żółty

 

 

Czerwony

Wskaźnik Wył. Wł.

Zapachy

Słaby

Mocny

Zielony

Zielony

Zielony

 

Żółty

Żółty

 

 

Czerwony

Wskaźnik Wył. Wł.

“   ”“    ”“    ”

“   ” “   ” “   ”“     ”
(Automatyczny) LL (Cichy) L (Niski) M (Standardowy)

(Stop)
(Pyłki) HH (Turbo) H (Wysoki)
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Przygotowanie przed obsługą
Ustawienie pilota zdalnego sterowania

1. Przygotowanie pilota zdalnego 
sterowania
• Chociaż bateria znajduje się w 

pilocie, nie należy go używać bez 
wcześniejszego przygotowania.
Można używać pilota zdalnego 
sterowania po wyciągnięciu czystej 
kartki z pokrywy baterii.

2. Miejsce przechowywania 
pilota zdalnego sterowania
• Kiedy pilot zdalnego sterowania 

nie jest używany, można go 
przechować w przeznaczonym do 
tego celu gnieździe.

3. Używanie pilota zdalnego 
sterowania
• Skierować nadajnik pilota 

zdalnego sterowania w kierunku 
odbiornika głównego urządzenia.
Jeżeli istnieje przeszkoda 
utrudniająca odbiór sygnału, na 
przykład zasłony, pilot zdalnego 
sterowania nie będzie działał.

• Odległość na jaką pilot zdalnego 
sterowania przesyła sygnał wynosi 
w przybliżeniu 6m.

4. Wymiana baterii
1) Otworzyć pokrywę położoną z tyłu 

pilota w kierunku strzałki.
2) Wymienić baterie na baterie 

CR2025.
(Należy przestrzegać polaryzacji 
baterii w sposób przedstawiony na 
rysunku.)

3) Zamknąć pokrywę do pozycji 
początkowej.

UWAGA
• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i 

niemowląt.
W przypadku połknięcia baterii, należy natychmiast skontaktować 
się z lekarzem.

• Wyrzucając baterie, należy przykryć końcówki baterii za pomocą 
taśmy.
Jeżeli baterie zostaną zmieszane z innymi metalami lub bateriami, 
może to być przyczyną nagrzania, wybuchu lub pożaru.

UWAGA
Bateria

• Załączona mini-bateria jest przeznaczona do użycia.
Bateria wyczerpie się po upływie 1 roku od daty produkcji 
oczyszczacza powietrza.

• Jej wymiana wypadnie w przybliżeniu po 1 roku, ale jeżeli wystąpią 
problemy z odbiorem, należy wymienić baterie na nowe mini-baterie 
CR2025.

• Mini-baterie mogą wymagać wymiany przed “zalecanym okresem 
użytkowania'.

• W celu uniknięcia wadliwego działania lub obrażeń wynikających z 
wycieku lub wybuchu baterii, należy wyjąć baterię kiedy urządzenie 
nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.

Pilot zdalnego sterowania
• Nie należy wkładać pilota zdalnego sterowania do wody.

(Może to być przyczyną jego uszkodzenia).
• Nie należy naciskać przycisków pilota zdalnego sterowania za 

pomocą ostrych przedmiotów. 
(Może to być przyczyną jego uszkodzenia.)

• Sygnał może nie być odbierany prawidłowo kiedy w tym samym 
pomieszczeniu znajduje się elektroniczne oświetlenie w rodzaju 
lamp fluorescencyjnych (lampy fluorescencyjne sterowane 
inwerterem). W takim przypadku, należy skontaktować się ze 
sprzedawcą.

• Jeżeli inne elektryczne urządzenie jest sterowane pilotem, należy je 
odłączyć od sterownika zdalnego lub skontaktować się ze 
sprzedawcą.

Montaż filtra harmonijkowego
OSTRZEŻENIE

Należy umieścić filtr przed podłączeniem zasilania.

PRZESTROGA
• Urządzenie musi pracować z filtrem wstępnym.

Nieumieszczenie filtra może być przyczyną wadliwego działania 
urządzenia.

1. Zdjąć panel przedni.
• Umieścić palce w wycięciach na dole urządzenia i pociągnąć do 

przodu, przytrzymując dolną cześć panelu. 

PRZESTROGA
• Czynność należy wykonać przed podłączeniem urządzenia do 

zasilania. 
• Zawsze należy zainstalować filtr harmonijkowy przed 

uruchomieniem urządzenia.

2. Wyjąć materiał anty-wstrząsowy a następnie wyjąć 
jonizator plazmowy.
1) Wyjąć materiał anty-wstrząsowy. 

2) Przytrzymując za uchwyt, podnieść w swoim kierunku i zdjąć z 2 
górnych haczyków.

Odbiornik Panel przedni

Materiał anty-wstrząsowy 
(tektura)

Jonizator plazmowy Haczyki (jeden po lewej 
stronie i jeden po prawej)
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3. Zamontować filtr harmonijkowy.
• Wyjąć filtr harmonijkowy z opakowania.

• Zamocować na górnym i dolnym haczyku, włożyć w lewy i prawy 
haczyk, a następnie zabezpieczyć za pomocą taśmy.

1) Umieścić otwory filtra harmonijkowego na 3 górnych zakładkach 
katalizatora eliminującego nieprzyjemne zapachy.

2) Zamocować otwory filtra 
harmonijkowego na dolnych 
haczykach. (2 miejsca) 

3) Włożyć filtr harmonijkowy w lewe 
i prawe haczyki. 

4) Zabezpieczyć filtr harmonijkowy 
za pomocą taśmy. 

4. Zainstalować jonizator 
plazmowy w początkowym 
położeniu.
• Przytrzymując uchwyt, zablokować w 2 górnych haczykach i 

docisnąć. 
• Włożyć całkowicie jonizator plazmowy. 

UWAGA
• Urządzenie można uruchomić tylko z zamontowanym filtrem 

harmonijkowym i filtrem wstępnym. Jeżeli filtry nie znajdują się na 
miejscu, uruchomienie urządzenia może przyczynić się do jego 
uszkodzenia.

• Jeżeli przednia i niebieska powierzchnia filtra harmonijkowego są 
odwrócone, wydajność urządzenia ulegnie zmniejszeniu.

Montaż biofiltra przeciwciał
1. Wyjąć filtr wstępny.

• Wyciągnąć filtr od przodu, w tym czasie przytrzymując zakładki w 
górnej części filtra. 

2. Zamontować biofiltr przeciwciał.
• Umieścić otwory (2 miejsca) biofiltra przeciwciał na haczykach (2 

miejsca) jonizatora plazmowego. 

3. Włożyć filtr wstępny.
• Zamocować dolną część filtra wstępnego na dolnych haczykach 

(2 miejsca) jonizatora plazmowego, następnie włożyć w lewe i 
prawe haczyki (4 miejsca). 

4. Założyć panel przedni.
• Umieścić górne haczyki (3 miejsca) panelu przedniego w 

rowkach w górnej części urządzenia, następnie zamknąć panel. 

UWAGA
• Należy prawidłowo zamknąć panel. Nieprzestrzeganie zalecenia 

może być przyczyną uruchomienia przełącznika bezpieczeństwa i 
wyłączenia urządzenia.

UWAGA
• Biofiltr przeciwciał jest specjalnym filtrem przyspieszającym 

eliminację wirusów. Należy go używać zimą kiedy powietrze jest 
suche i zwiększa się ilość wirusów.
Wymiana i przechowanie  (strona 9.)
* Efekt czystego powietrza pozostaje bez względu na wyposażenie.

 

1)

2)2)

3) 3)

Katalizator eliminujący 
nieprzyjemne zapachy

4)

Strona z trzema otworami 
skierowanymi w górę. 

Biała strona powinna być 
skierowana w stronę 
użytkownika. 

Filtr harmonijkowy

Taśma zabezpieczająca

 

 

Filtr wstępny

Jonizator plazmowy

W celu wyjęcia wyciągnąć z przodu.

Filtr wstępny

Biofiltr przeciwciał

Haczyki górne (2 miejsca)Otwory
(2 miejsca)

Lewe i 
prawe 
haczyki 
(4 miejsca)

Haczyki 
(2 miejsca)

Jonizator 
plazmowy

Górne rowki (3 miejsca)Haczyki górne (3 miejsca)

Rysunek poglądowy

Haczyk

Panel przedni
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Przygotowanie przed 
obsługą

Instalacja głównego urządzenia
Aby zainstalować urządzenie i zapewnić jego pełna wydajność należy 
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

〈Instalacja na stole〉

UWAGA
• Nieprzestrzeganie poniższych zalecanych warunków roboczych 

urządzenia może być przyczyną wadliwego działania urządzenia.
• Temperatura w pomieszczeniu 0-32°C
• Wilgotność w pomieszczeniu 80% lub mniejsza

Obsługa 

1 Uruchamianie
Nacisnąć przycisk [ON/OFF].
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia.

2 Automatyczne dostosowanie prędkości przepływu 
powietrza
Nacisnąć przycisk “ ” [AUTO]. 
• Automatycznie dostosowuje prędkość przepływu powietrza do 

“ ” LL (Tryb cichy), “ ” L (Tryb niski), “ ” M (Tryb 
standardowy), “ ” H (Tryb wysoki) zgodnie ze stanem 
zanieczyszczenia powietrza.

3 Ręczne dostosowanie prędkości przepływu powietrza
Nacisnąć przycisk “ ” [FANSPEED].
• Po każdym naciśnięciu prędkość przepływu powietrza zmienia 

się w sposób przedstawiony poniżej pozwalając na wybór pozycji 
wymaganej.

• Ustawienie “ ” LL (Tryb cichy) jest to bardzo niska prędkość 
przepływu powietrza, jest wygodna w czasie snu.

• Po ustawieniu “ ” LL (Tryb cichy) moc oczyszczonego 
powietrza zmniejsza się, ponieważ urządzenie jest ustawione na 
powolną prędkość przepływu powietrza.

4 Szybkie oczyszczanie powietrza
Nacisnąć przycisk “ ” [TURBO].
• Wysoka prędkość przepływu powietrza spowoduje szybkie 

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń w powietrzu.
• Jest to wygodne w czasie sprzątania.

5 Usunięcie pyłków
Nacisnąć przycisk “ ” [ANTI-POLLEN].
• Przełączanie prędkości przepływu powietrza co 5 minut pomiędzy 

“ ”  M (Tryb standardowy) i “ ” L (Tryb niski) spowoduje 
przechwycenie pyłków zanim upadną one na podłogę.

6 Usuwanie jonów ujemnych
Nacisnąć przycisk “ ” [RELAX].
Ponowne naciśnięcie spowoduje anulowanie funkcji.
• Wytwarzanie jonów ujemnych.

7 Określenie czasu do zatrzymania działania urządzenia
Nacisnąć przycisk “ ” [OFF TIMER].
• Po naciśnięciu tego przycisku, ustawienie timera zmienia się w 

sposób opisany poniżej. Pozostały czas wyświetli się na 
“wskaźniku ustawienia timera WYŁĄCZAJĄCEGO”.

• Po osiągnięciu ustawionego czasu, urządzenie automatycznie 
wyłączy się.

• Ustawiony czas można zmieniać, należy nacisnąć przycisk w 
czasie pracy timera.

8 Zmiana jasności kontrolek roboczych i monitorów
Nacisnąć przycisk “ ” [BRIGHTNESS].
• Po naciśnięciu tego przycisku, wyświetlacz zmieni się w sposób 

opisany poniżej.

9 Zapobieganie nieprawidłowemu działaniu
Nacisnąć przycisk “ ” [LOCK] przez 2 sekundy.
Ponowne naciśnięcie przez 2 sekundy spowoduje anulowanie 
funkcji.
• zatrzymuje funkcję przycisków innych niż przycisk “ ” 

[LOCK] na głównym urządzeniu i przycisków na pilocie zdalnego 
sterowania.

• Pozwala to zapobiegać nieprawidłowej obsłudze urządzenia 
przez dzieci.

• Kiedy użytkownik chce zwolnić ustawienie blokady dziecięcej i 
pilot zdalnego sterowania nie znajduje się w rękach użytkownika, 
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i ponownie ją włożyć w celu 
włączenia urządzenia.

Obsługa urządzenia za pomocą 
przycisków na głównym urządzeniu

Kiedy pilot zdalnego sterowania nie znajduje się w rękach użytkownika. 
można użyć przycisku “ ” [Operation Switch / Stop] znajdującego się 
na głównym urządzeniu bez konieczności używania pilota. (strona 4).

UWAGA
• Urządzenie nie działa przez 3 sekundy po ustawieniu przedniego 

panelu lub jonizatora plazmowego lub po włożeniu wtyczki 
zasilania, nawet jeżeli przycisk “ ” na pilocie zdalnego 

sterowania zostanie naciśnięty.
• Po otwarciu przedniego panelu w czasie pracy, ze względów 

bezpieczeństwa urządzenie zatrzyma się.
• Nieprawidłowa obsługa w czasie pracy urządzenia

Jeżeli wyświetlacz głównego urządzenia zostanie włączony w 
nieprawidłowy sposób lub pilot zdalnego sterowania nie działa z 
powodu transmisji radiowej w czasie operacji, należy wyciągnąć 
wtyczkę zasilania i ponownie ją włożyć po upływie 3 sekund.

min. 10 cm

min. 50 cm

min. 100 cm

Przepływ 
powietrza

min. 50 cm

1

3

5

6

8

9

2

4

7

“   ”“   ” “   ”“     ”
LL (Cichy) L (Niski) M (Standardowy) H (Wysoki)

“ 1 ” (1 godzina) “ 2 ” (2 godziny) “ 4 ” (4 godziny) (Anuluj)

(Ciemny) (Wył) (Standardowy)
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Konserwacja i czyszczenie
Schemat czyszczenia

W celu wyczyszczenia, należy wyjąć każdą część we 
wskazanej kolejności. 
W celu ponownego montażu każdej części, należy 
postępować w odwrotnej kolejności.

PRZESTROGA
• Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy zatrzymać urządzenie i 

odłączyć od zasilania.

1 Panel przedni (strona 8.)
Jeżeli jest zanieczyszczony; przetrzeć

2 Filtr wstępny (strona 9.)
Raz na dwa tygodnie; wyczyścić

3 Biofiltr przeciwciał (strona 9.)
1 raz w roku od rozpoczęcia użytkowania; wymienić
Nie nadaje się do mycia

4 Jonizator plazmowy (strony 11, 12.)
Jeżeli miga wskaźnik czyszczenia; 

• Przeciwna płytka biegunowa; namoczyć
• Generator ładunków strumieniowych ; namoczyć
• Rama jonizująca (przewód jonizujący); namoczyć

5 Filtr harmonijkowy (strona 10).
Po włączeniu wskaźnika wymiany; wymienić

6 Katalizator eliminujący nieprzyjemne zapachy (strona 15.)
W przypadku zabrudzenia, bez wyjmowania z głównego 
urządzenia; odkurzyć
Nie nadaje się do mycia

7 Wlot powietrza czujnika kurzu/zapachów  (strona 8.)
W przypadku zablokowania; odkurzyć

OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem konserwacji, należy wyłączyć 
urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Nieprzestrzeganie zalecenia może być przyczyną porażenia 
prądem lub obrażeń.

PRZESTROGA
Nie należy czyścić głównego urządzenia w 
wodzie.
Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się woda, może 
to być przyczyną porażenia prądem lub wadliwego 
działania urządzenia.

Czyszczenie wlotu powietrza czujnika 
kurzu/zapachów
• Wyczyścić kurz 

znajdujący się we wlocie 
powietrza czujnika kurzu/
zapachów.

• Do czyszczenia należy 
używać końcówki 
szczelinowej 
odkurzacza.

Czyszczenie przedniego panelu
• Wytrzeć 

zanieczyszczenia za 
pomocą szmaty lub 
szmaty delikatnie 
nasączonej wodą.

• Jeżeli panel jest bardzo 
zabrudzony, należy go 
wyczyścić za pomocą 
szmaty nasączonej 
delikatnym środkiem 
czyszczącym.

PRZESTROGA
• Nie należy używać sztywnej gąbki. Może to być przyczyną 

zarysowań.

OSTRZEŻENIE
• Nie należy używać benzyny, benzenu, rozpuszczalnika, proszku 

polerskiego, nafty lub alkoholu. Może to być przyczyną pęknięcia, 
porażenia prądem lub pożaru.

• Nie należy myć głównego urządzenia. Może to być przyczyną 
porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia.

UWAGA
• Należy uważać, aby nie 

zarysować przodu lub 
uszkodzić tylnych występów 
wyjętego panelu przedniego.
W szczególności, tylnych 
występów, które działają jako 
przełącznik bezpieczeństwa w 
celu wyłączenia zasilania po 
otwarciu przedniego panelu.
W razie uszkodzenia, 
urządzenie nie będzie działać.

UWAGA
Jeżeli panel przedni nie zostanie prawidłowo 
umieszczony na głównym urządzeniu, urządzenie nie 
będzie działać.

OSTRZEŻENIE
• Nie należy dotykać przełącznika 

bezpieczeństwa położonego z 
tyłu otworu na dole głównego 
urządzenia. 
Może to być przyczyną 
porażenia prądem.

1

4

5

6

2

3

7

Wlot powietrza 
czujnika kurzu 

Wlot powietrza 
czujnika zapachów

Występ

Tylna strona panelu przedniego

 

Dolny otwór
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Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtra wstępnego
Zalecamy czyszczenie filtra wstępnego raz na dwa tygodnie.

1. Zdjąć panel przedni.
• Położyć palec na wcięciu 

w dolnej części 
urządzenia głównego, 
przytrzymać dolną część 
panelu, następnie 
podnieść do góry.

2. Wyjąć filtr wstępny.
• Wyciągnąć filtr od 

przodu, w tym czasie 
przytrzymując zakładki w 
górnej części filtra.  

3. Wyczyścić filtr wstępny.
• Po użyciu odkurzacza do 

usunięcia brudu, należy 
wyczyścić za pomocą 
wody.

• Jeżeli filtr jest bardzo 
zabrudzony, należy użyć 
do czyszczenia miękkiej 
szczotki lub neutralnego 
środka czyszczącego, 
następnie pozostawić do 
wyschnięcia w cieniu.

UWAGA
• Wskaźnik czyszczenia może włączyć się w przypadku 

pozostawienia kropelek wody.

4. Zainstalować filtr wstępny w pozycji początkowej.
• Zamocować dolną część 

filtra wstępnego na 
dolnych haczykach 
(2 miejsca) jonizatora 
plazmowego, następnie 
włożyć w lewe i prawe 
haczyki (4 miejsca).

5. Założyć panel przedni.
• Umieścić górne haczyki (3 miejsca) panelu przedniego w 

rowkach w górnej części urządzenia, następnie zamknąć panel.

UWAGA
• Należy prawidłowo zamknąć panel. Nieprzestrzeganie zalecenia 

może być przyczyną uruchomienia przełącznika bezpieczeństwa i 
wyłączenia urządzenia.

PRZESTROGA
• Nie należy suszyć w miejscach narażonych na działanie promieni 

słonecznych.
• Nie należy czyścić w wodzie o temperaturze przekraczającej 50°C.
• Nie należy wkładać do ognia.

Może to być przyczyną zmian koloru lub zniekształcenia i 
urządzenie może stać się niezdatne do użytku.

Wymiana biofiltra przeciwciał 
(Biofiltr przeciwciał należy wymienić raz w 
roku.)

1. Zdjąć panel przedni. (Patrz rysunek po lewej stronie.)

2. Wyjąć filtr wstępny. (Patrz rysunek po lewej stronie.)

3. Wymienić biofiltr przeciwciał na nowy filtr.
• Wyjąć zużyty biofiltr 

przeciwciał z haczyków 
(2 miejsca) położonych 
w górnej części 
jonizatora plazmowego.

• Umieścić otwory 
(2 miejsca) biofiltra 
przeciwciał na 
haczykach (2 miejsca) w 
górnej części jonizatora 
plazmowego.

4. Zainstalować filtr wstępny w pozycji początkowej. 
(Patrz rysunek po lewej stronie.)

5. Założyć panel przedni. (Patrz rysunek po lewej stronie.)

UWAGA
Wymiana biofiltra przeciwciał 

• Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu wymiany biofiltra 
przeciwciał.

• Trwałość użytkowa biofiltra przeciwciał to około 1 rok od 
rozpoczęcia.

• Jeżeli biofiltr przeciwciał nie będzie używany przez dłuższy okres 
czasu, nie należy przechowywać go w miejscu wystawionym na 
działanie promieni słonecznych.

Panel
przedni

W celu wyjęcia wyciągnąć z przodu.

Filtr 
wstępny

Lewe i 
prawe 
haczyki 
(4 miejsca)

Haczyki 
(2 miejsca)

Jonizator 
plazmowy

Górne rowki (3 miejsca)Haczyki górne (3 miejsca)

Rysunek poglądowy

Haczyk

Panel przedni

Biofiltr przeciwciał

Haczyki górne (2 miejsca)Otwory
(2 miejsca)
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Wymiana filtra harmonijkowego
(Należy wymienić filtr harmonijkowy kiedy “wskaźnik wymiany” 
na wyświetlaczu głównego urządzenia włączy się lub zacznie 
migać.) 

1. Zdjąć panel przedni. (strona 9.)

2. Wyjąć jonizator plazmowy.
• Przytrzymując za uchwyt, podnieść w swoim kierunku i zdjąć z 2 

górnych haczyków.

3. Wymienić filtr harmonijkowy na nowy filtr.
1) Wyjąć zużyty filtr harmonijkowy.

• Wyjąć filtr harmonijkowy z taśmy w dolnej części katalizatora 
eliminującego nieprzyjemne zapachy, następnie odhaczyć 
haczyki (3 haczyki na górze i 2 na dole).

2) Wyjąć nowy filtr harmonijkowy (1 warstwowy), a następnie 
przymocować go do katalizatora eliminującego nieprzyjemne 
zapachy.
• Zamocować na górnych i dolnych haczykach, włożyć w lewe i 

prawe haczyki, a następnie zabezpieczyć za pomocą taśmy.
3) Umieścić otwory filtra harmonijkowego na 3 górnych zakładkach 

katalizatora eliminującego nieprzyjemne zapachy.

4) Zamocować otwory filtra 
harmonijkowego na dolnych 
haczykach. 
(2 miejsca) 

5) Włożyć filtr harmonijkowy w lewe 
i prawe haczyki. 

6) Zabezpieczyć filtr harmonijkowy 
za pomocą taśmy. 

4. Włożyć jonizator plazmowy i przedni panel. (strona 6.)

5. Włożyć wtyczkę.
6. Nacisnąć przełącznik reset na wyświetlaczu głównego 

urządzenia.
Nacisnąć przełącznik 
reset za pomocą 
ostrego przedmiotu, na 
przykład wykałaczki, 
aby wyłączyć wskaźnik 
wymiany. (Włączy się 
sygnał dźwiękowy.) 

UWAGA
Wymiana filtra harmonijkowego

• Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu wymiany filtra 
harmonijkowego.

• Nie jest konieczna wymiana filtra harmonijkowego do momentu 
włączenia lub rozpoczęcia migania wskaźnika wymiany. Po 
włączeniu wskaźnika wymiany, należy wymienić filtr nawet jeżeli nie 
będzie bardzo zanieczyszczony.
* Dostrzegalne zabrudzenie nie jest proporcjonalne do wydajności 

filtra.
• Częstotliwość wymiany filtra harmonijkowego zmienia się w 

zależności od miejsca użytkowania i miejsca instalacji. 
Wskaźnik wymiany włącza się po upływie roku codziennego 
użytkowania w domu, gdzie wypala się 10 papierosów w ciągu 
jednego dnia. 
(Częstotliwość wymiany filtra zmniejsza się jeżeli urządzenie jest 
używane w miejscach o bardzo zanieczyszczonym powietrzu).

Wyjąć jonizator plazmowy

PRZESTROGA
• W czasie czyszczenia należy uważać, aby nie przeciąć rąk o 

przewód jonizujący. (W celu bezpieczeństwa należy zakładać 
gumowe rękawice.)

1. Zdjąć panel przedni.
• Położyć palec na wcięciu 

w dolnej części 
urządzenia głównego, 
przytrzymać dolną część 
panelu, następnie 
podnieść do góry.

2. Wyjąć filtr wstępny.
(strona 9.)

włączyć

Jonizator plazmowy Haczyki (jeden po lewej 
stronie i jeden po prawej)

 

Haczyki dolne 
(2 miejsca)

Haczyki górne
(3 miejsca)

Katalizator eliminujący 
nieprzyjemne zapachy

Filtr harmonijkowy

Taśma zabezpieczająca

Strona z trzema otworami skierowanymi w górę. 

Biała strona powinna być skierowana w stronę użytkownika. 

 

 

Panel
przedni
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Konserwacja i czyszczenie
3. Wyjąć biofiltr przeciwciał.

• Zdjąć biofiltr przeciwciał z haczyków (2 miejsca) w górnej części 
jonizatora plazmowego.

4. Wyjąć jonizator plazmowy.
• Przytrzymując za uchwyt, podnieść w swoim kierunku i zdjąć z 2 

górnych haczyków.

5. Wyjąć przeciwne płyty biegunowe z tyłu jonizatora 
plazmowego.
• Odkręcić pokrętło ramy jonizatora i przytrzymać przeciwną płytę 

biegunową w celu jej wyjęcia.

6. Wyjąć generator ładunków strumieniowych.
• Włożyć palec do otworu w górnej części (otwór ze  znakiem), 

następnie delikatnie wyciągnąć generator ładunków 
strumieniowych. 

Wyczyścić jonizator plazmowy  
(Jeżeli “wskaźnik czyszczenia” na wyświetlaczu miga)

PRZESTROGA
• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i 

należy uważać, aby nie przeciąć rąk o przeciwną płytę biegunową 
lub przewody jonizatora. 
(W celu bezpieczeństwa zalecamy używanie rękawic gumowych.) 

PRZESTROGA
Przewody jonizatora znajdują się z tyłu przeciwnej płyty 
biegunowej. W czasie montażu lub demontażu, należy 
uważać, aby ich nie przeciąć.
• Jeżeli urządzenie pracuje przy przeciętych przewodach 

jonizatora, “wskaźnik czyszczenia” zacznie migać. Wydajność 
usuwania kurzu zmniejszy się po włączeniu wskaźnika. 

• Jeżeli przewody jonizatora zostaną przecięte, należy je wymienić. 
Skontaktować się ze sprzedawcą.

Biofiltr przeciwciał

Haczyki górne (2 miejsca)

Jonizator plazmowy Haczyki (jeden po lewej 
stronie i jeden po prawej)

Pokrętło

OdkręcićPrzeciwna 
płyta biegunowa

Rama jonizująca

Przewód jonizujący

Nie należy dotykać 
wewnętrznych 
przewodów 
jonizatora.

Łatwiej wyjąć 
po zamocowaniu od 
strony zewnętrznej.

Generator ładunków strumieniowych

Miga

Jonizator plazmowy
3) Generator ładunków 
strumieniowych

4) Przeciwne płyty biegunowe

1) Rama jonizująca

2) Przewód 
jonizujący
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Zawartość 1) Rama jonizująca 2) Przewód jonizujący 3) Generator ładunków 
strumieniowych

4) Przeciwna płyta biegunowa

Wyjąć każdą część. (strona 11.) (strona 11.) (strona 11.)
Wyczyścić kurz na 
powierzchni za pomocą 
odkurzacza.

Przestroga
• Nie należy wyjmować śrub jonizatora lub generatora ładunków strumieniowych. Może to być przyczyną uszkodzenia.

Namoczyć w wodzie lub 
ciepłej wodzie z delikatnym 
detergentem. (około 1 
godzinę)

Usunąć zabrudzenie za 
pomocą szmaty lub 
miękkiej szczotki.

Przestroga
• Czynność należy wykonać na przykład w łazience lub zlewie w kuchni.
• Używać tylko określonej objętości delikatnego detergentu.
• Nie należy używać proszkowych lub zasadowych środków czyszczących oraz nie należy szorować za pomocą 

twardej gąbki. 
Może to być przyczyną zniekształcenia lub uszkodzenia urządzenia.

Wypłukać w wodzie 
bieżącej.

Namoczyć w wodzie lub 
ciepłej wodzie w celu 
usunięcia detergentu. 
(około 30 minut)

Przestroga
• “Wskaźnik czyszczenia” może włączyć się nawet po zakończeniu czyszczenia, jeżeli detergent nie zostanie dobrze wypłukany. 

Wypłukać w wodzie 
bieżącej, następnie 
wysuszyć.

Przestroga
• Nie należy pozostawiać włókien tkaniny na przykład szmaty. Może to być przyczyną wadliwego działania urządzenia.

Wysuszyć w cieniu. (około 
1 dzień)

Przestroga
• Nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Element z żywicy syntetycznej może 

odbarwić się lub zniekształcić.
• Wysuszyć w cieniu, ponieważ “wskaźnik czyszczenia” może włączyć się nawet po zakończeniu czyszczenia, jeżeli 

na urządzeniu pozostanie wilgoć. 
Zamocować każdą część. (strona 14.) (strona 14.) (strona 14.)

Odkurzyć

Namoczyć wodą z 
detergentem

Wytrzeć
(W celu uzyskania 
szczegółowych informacji, 
patrz strona 13.)

Wytrzeć

(W celu uzyskania 
szczegółowych informacji, 
patrz strona 13).

Wytrzeć Wyszorować

Dobrze wypłukać

Namoczyć w wodzie 
lub ciepłej wodzie

Dobrze wypłukać

Wysuszyć w cieniu
  Polski / 12



Konserwacja i czyszczenie
PRZESTROGA

• W czasie czyszczenia należy uważać, aby nie przeciąć rąk o 
przeciwną płytę biegunową lub przewody jonizatora.
 (W celu bezpieczeństwa zalecamy używanie rękawic gumowych.)

• W czasie czyszczenia, należy uważać, aby nie przeciąć przewodów 
jonizatora.

• Czynność należy wykonać na przykład w łazience lub zlewie w 
kuchni.

• Używać tylko określonej objętości delikatnego detergentu.
• Nie należy używać proszkowych lub zasadowych środków 

czyszczących oraz nie należy szorować za pomocą twardej gąbki. 
Może to być przyczyną zniekształcenia lub uszkodzenia urządzenia.

Czyszczenie jonizatora plazmowego
1) Przewód jonizujący (8 elementów)

• Wyczyścić przewody jonizatora i zewnętrzny element z żywicy 
syntetycznej za pomocą miękkiej szmaty. 

2) Generator ładunków strumieniowych
• Wyczyścić wewnętrzny element z żywicy syntetycznej za 

pomocą miękkiej szmaty. 
(W celu demontażu, patrz strona 11.) 

3) Rama jonizująca
• Wyczyścić element z żywicy syntetycznej za pomocą miękkiej 

szmaty. 
• Do wyczyszczenia trudnodostępnego obszaru należy użyć 

bawełnianego wacika. 
• Należy uważać, aby nie pozostawić włókien wacika. Może to 

być przyczyną wadliwego działania urządzenia. 

UWAGA
W przypadku przecięcia przewodów jonizatora;
Należy wymienić przewody. Skontaktować się ze sprzedawcą.

2) Generator ładunków 
strumieniowych

1) Przewód jonizujący

3) Rama jonizująca

* Delikatnie wytrzeć przewody jonizatora. 
 Mocne wyciąganie może być przyczyną 

ich przecięcia.

: Element z żywicy syntetycznej *1

*1 Wytrzeć tylko element z żywicy syntetycznej. 
*2 Nie należy dotykać końcówki wylotowej. 
 Zginanie końcówki może być przyczyną zmniejszenia 

wydajności eliminowania nieprzyjemnych zapachów.

Końcówka 
wylotowa
*2

Wacik 
bawełniany

* Do wyczyszczenia z kurzu  
trudnodostępnego obszaru należy 
użyć bawełnianego wacika. 
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Montaż jonizatora plazmowego
1. Zamocować przeciwne płyty biegunowe.

1) Umieścić w prawidłowy sposób przeciwne płyty biegunowe w 
haczykach (2 miejsca na środku) jonizatora plazmowego.  

2) Zamocować przeciwną płytkę biegunową, w tym samym czasie 
odkręcając pokrętła (jedno na boku) jonizatora plazmowego. 

3) Wkładać do momentu kliknięcia. 

4) Zamocować drugą stronę przeciwnej płyty biegunowej. 

2. Zamocować generator ładunków strumieniowych.
1) Włożyć dolną część generatora ładunków strumieniowych w 

ramę jonizatora.

2) Włożyć górną część generatora ładunków strumieniowych.

3) Sprawdzić pod kątem bezpiecznego zamocowania. 

Włożyć kierując 
ku dołowi

Odkręcić
  Polski / 14



Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie katalizatora eliminującego 
nieprzyjemne zapachy
• Wyczyścić kurz za 

pomocą odkurzacza 
bez wyjmowania 
głównego urządzenia. 
(Nie należy myć.)

Ustawienia czułości czujnika kurzu
Czułość czujnika różni się w zależności od rozmiaru 
pomieszczenia, miejsca instalacji i rodzaju zabrudzenia. 
Można zmienić czułość czujnika.

1. Nacisnąć “ ” na głównym urządzeniu przez 10 
sekund, kierując pilot zdalnego sterowania w kierunku 
głównego urządzenia“ ”.
• Włącza się sygnał odbioru, jedna z “ ” L (Niski), “ ” M 

(Standardowy) i “ ” H (Wysoki) kontrolek miga przez 5 sekund, 
następnie włącza się kontrolka odpowie dająca ustawionej 
czułości.

2. Zmienić ustawienia za pomocą przycisku “ ” 
[Operation switch/Stop] na głownym urządzeniu.
• Za każdym razem po naciśnięciu ustawienie zmienia się.
• Ustawienia wyświetlają się na wskaźniku prędkości przepływu 

powietrza.

3. Po ustawieniu, skierować pilot zdalnego sterowania na 
główne urządzenie i nacisnąć przycisk “ ” 
[OFF TIMER].
• Sygnał odbioru włączy się i kontrolka ustawień zacznie migać.

4. Wyjąć wtyczkę z zasilania, a następnie 
po upływie 3 sekund włożyć ją ponownie do gniazdka 
zasilania.
• W ten sposób ustawienia zostaną zakończone.

UWAGA
• Jeżeli operacja opisana w punkcie 4. nie zostanie wykonana, 

urządzenie powróci do trybu normalnej pracy. Jeżeli operacja 
opisana w punkcie 4. zostanie przeprowadzona w czasie ustawień, 
ustawienia nie będą prawidłowe.

• Po ustawieniu czułości na wysoki poziom, mogą wystąpić trudności 
z wyłączeniem kontrolki czujnika.

Wyposażenie opcjonalne
• W celu wymiany filtra harmonijkowego i biofiltra przeciwciał, 

należy skontaktować się ze sprzedawcą.

• W przypadku używania zanieczyszczonych części;
• Nie można uzyskać efektu czystego powietrza.
• Nie można uzyskać efektu usuwania nieprzyjemnych 

zapachów.
• Może powstać nieprzyjemny zapach.

Wymagania dotyczące usuwania 
wyposażenia

Produkty firmy Daikin są oznaczone tym symbolem. 
Oznacza to, że nie należy mieszać elektrycznych i 
elektronicznych produktów z odpadami gospodarstwa 
domowego. 
Usuwanie tych produktów powinno odbywać się 
zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Dzięki 
prawidłowemu usunięciu produktu, użytkownik wspiera 

zasady odzyskiwania i recyklingu, w ten sposób zapobiegając 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie 
ludzkie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować 
się z lokalnymi władzami. 
Baterie należy wyjąć z pilota zdalnego sterowania i usunąć oddzielnie 
zgodnie z odpowiednimi lokalnymi krajowymi przepisami.

 

Wyświetlacz 
prędkości 
przepływu powietrza

Czułość 
czujnika kurzu 

Wysoka 
(Wyświetlacz 
czujnika szybko 
włącza się.)

Normalna 
(ustawienie po 
dostarczeniu)

Niska
(Wyświetlacz czujnika 
może mieć problemy 
z włączeniem.)

“    ”
L (Niska)

“    ”
M (Standardowa)

“    ”
H (Wysoka)

Przycisk timera wyłączenia

Przycisk zmiany 
trybu pracy / stop 

Wskaźnik prędkości 
przepływu powietrza

Nazwa części Numer części
Filtr harmonijkowy 
(7 warstwowy) KAC972A4E

Biofiltr przeciwciał 
(1 warstwowy) KAF972A4E
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Często zadawane pytania

Rozwiązywanie problemów
Należy ponownie rozpatrzyć problem przed oddaniem urządzenia do naprawy.

Pytanie Odpowiedź
1. Kontrolka czujnika kurzu jest 

ciągle czerwona (zielona).
Przyczyną są pokłady kurzu znajdujące się w czujniku kurzu.
Usunąć kurz z wlotu powietrza za pomocą końcówki szczelinowej odkurzacza, następnie przez chwilę ręcznie 
obsługiwać urządzenie. Czujnik kurzu powróci do normalnego stanu. 

2. Czułość czujnika kurzu wydaje 
się zbyt niska (lub zbyt 
wysoka). 

Czas reakcji czujnika kurzu różni się w zależności od rozmiaru pomieszczenia. 
Jeżeli urządzenie zostanie zainstalowane w dolnym położeniu w pomieszczeniu, reakcja na przykład na dym z 
papierosów może być nieprawidłowa. Należy ponownie zainstalować urządzenie w wyższym miejscu na przykład na 
półce. Jeżeli czułość jest nadal nieprawidłowa, należy wyregulować czujnik za pomocą ustawień czułości. 

3. Czy mogę umyć katalizator 
eliminujący nieprzyjemne 
zapachy? 
Czy konieczna jest jego 
wymiana?

Nie można myć katalizatora eliminującego nieprzyjemne zapachy. 
(Może to być przyczyną zniszczenia urządzenia.)
Wyczyścić kurz za pomocą odkurzacza bez wyjmowania głównego urządzenia. Wymiana nie jest konieczna.

4. Co należy zrobić, gdy 
przewody jonizatora zostaną 
przecięte?

Jeżeli przewody jonizatora zostaną przecięte, należy je wymienić. 
Skontaktować się ze sprzedawcą.

5. Czy można korzystać z 
urządzenia po włączeniu 
wskaźnika czyszczenia?

Kiedy wskaźnik czyszczenia zacznie migać, działanie elektrycznego zbierania kurzu i eliminacji zapachów 
zmniejsza się, ponieważ zatrzymuje się zasilanie przewodów jonizatora i generatora ładunków 
strumieniowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 
Należy sprawdzić wnętrz urządzenia do momentu wyłączenia wskaźnika. 
(Miganie nie jest problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa.)

Przypadek Przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Czy wtyczka została włożona do gniazdka 

zasilania?
Włożyć wtyczkę w prawidłowy sposób.

Czy przedni panel został ustawiony w prawidłowy 
sposób?

Ustawić w prawidłowy sposób.

Czy baterie pilota zdalnego sterowania wyczerpały 
się?

Wymienić baterie. (strona 5.)

Cztery prędkości przepływu powietrza, 
LL (Cicha), L (Niska), M (Standardowa) i 
H (Wysoka) migają w tym samym czasie.

Czy w wylocie powietrza nie znajduje się ciało 
obce?

Usunąć ciało obce.
W innych przypadkach, skontaktować się ze sprzedawcą.

Powietrze nie wydostaje się z 
urządzenia.
Urządzenie nie zostało wyczyszczone 
w prawidłowy sposób.

Czy urządzenie zostało zainstalowane w miejscu w 
którym brak przepływu powietrza lub czy w pobliżu 
urządzenia znajdują się przeszkody?

Usunąć przeszkody.

Czy w filtrze wstępnym lub filtrze harmonijkowym 
znajduje się zbyt duża ilość kurzu?

Wyczyścić lub wymienić. (strony 5, 6, 9)

Czy powstaje zbyt duża ilość nieprzyjemnych 
zapachów i dymu?

W takim przypadku, skontaktować się ze sprzedawcą.

Obraz na ekranie telewizyjnym jest 
zniekształcony.

Czy telewizor lub radio zostały zainstalowane w 
obrębie 2 m od urządzenia lub czy antena 
wewnętrzna nie znajduje się zbyt blisko 
urządzenia?

Ustawić telewizor, radio i antenę wewnętrzną w odległości 
ponad 2 m od urządzenia.

Czy przewód zasilania lub antena telewizyjna lub 
radiowa znajduje się blisko urządzenia?

Umieścić przewód zasilania i antenę telewizyjna lub radiową jak 
najdalej od urządzenia.

W czasie pracy urządzenia, można 
usłyszeć dźwięk brzęczenia lub 
trzeszczenia.

Czy jonizator plazmowy został ustawiony w 
prawidłowy sposób?

Ustawić w prawidłowy sposób.

Czy do przewodu jonizującego jonizatora 
plazmowego (element z żywicy syntetycznej) 
przylega kurz?

Wyczyścić jonizator plazmowy. (strony 11, 12.)

Czy woda dostała się do otworu strumieniowego i 
moduł jonizacji ujemnej jest wilgotny?

Jeżeli moduł ujemnej jonizacji jest suchy, dźwięk wyłączy się.

Zapach przedostaje się z wylotu 
powietrza.

Czy duża ilość zapachu wytworzyła się chwilowo? 
(Wiele osób pali lub griluje.)

Jeżeli urządzenie jest włączone, zapach stopniowo ulotni się.

Czy urządzenie główne zostało przeniesione do innego 
pomieszczenia?

Zapach z nowego pomieszczenia może być nieprzyjemny. 

Czy filtr wstępny lub jonizator plazmowy są czyste? Wyczyścić. (strony 9, 11, 12, 13.)

Wskaźnik czystości nie wyłącza się lub 
miga nawet po wyczyszczeniu 
jonizatora plazmowego.

Czy jonizator plazmowy został ustawiony w 
prawidłowy sposób?

Ustawić w prawidłowy sposób.

Czy w przeciwnych płytach biegunowych lub 
innych miejscach nie pozostała kropla wody?

Wytrzeć.

Czy w jonizatorze plazmowym nie pozostały żadne 
włókna?

Usunąć włókna.

Czy jonizator plazmowy został wypłukany i 
namoczony w prawidłowy sposób po użyciu 
detergentu?

Namoczyć.

Czy przewody jonizatora zostały przecięte? Skontaktować się ze sprzedawcą.
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