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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe 

środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń 

osób w związku z czym należy: 

1.  Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać 

niniejszą instrukcję. 

2.  Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem urządzenie należy podłączać 

wyłącznie do sieci o napięciu 230 V 

3.  Nie wolno korzystać z opisywanego urządzenia w pobliżu ani na gorących 

obiektach, takich jak piece, grzejniki, kaloryfery, a także w miejscach, w 

których urządzenie byłoby podłączone do przewodu o dużym obciążeniu. 

4.  Aby uniknąć porażenia prądem, NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodze lub 

innych cieczach. Nie używać w pobliżu wody.  

5.  Należy zwracać szczególną uwagę kiedy w pobliżu urządzenia znajdują się 

dzieci lub osoby niepełnosprawne. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie 

bawiły się blisko urządzenia. 

6.  Przed przestawieniem urządzenia, wymianą filtrów, czyszczeniem lub gdy 

urządzenie nie jest używane musi być ono odłączone z prądu. Pamiętaj, aby 

odłączając urządzenie trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.  

7.  Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać żadnych obcych 

przedmiotów. 

8.  Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest uszkodzony kabel zasilający lub 

wtyczka, również jeśli silnik wentylatora nie obraca się po awarii urządzenia 

lub po upadku urządzenia lub zniszczeniu go w inny sposób. Zwróć sprzęt do 

autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia ekspertyzy lub naprawy. 

9.  Używaj urządzenie wyłącznie do użytku domowego lub biurowego, jak zostało 

to opisane w niniejszej instrukcji. Inne zastosowanie nie jest zalecane przez 

producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub 

inne obrażenia. 
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10.  Nie używać urządzenia na zewnątrz. 

11.  NIGDY nie należy blokować wlotów i wylotów powietrza, ustawiać 

urządzenie na miękkich powierzchniach takich jak łóżko czy kanapa, 

ponieważ może to spowodować przewrócenie urządzenia I zablokowanie 

jego wlotów i wylotów powietrza. 

12.  Urządzenie należy trzymać z dala od rozgrzanych przedmiotów i ognia. 

13.  Naprawy opisywanego oczyszczacza mogą być przeprowadzane wyłącznie w 

autoryzowanym serwisie. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. 

14.  OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru bądź porażenia prądem, NIE 

NALEŻY używać tego urządzenia z jakimkolwiek regulatorem natężenia 

prądu. 

15.  NIE WOLNO umieszczać nic na górnym panelu oczyszczacza. 
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GŁÓWNE CZĘŚCI 
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Filtr wstępny 

Tylne kratki 
Filtr 
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 Urządzenie 

główne 
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DZIAŁANIE 

PIERWSZE UŻYCIE 

1. Ostrożnie wypakuj oczyszczacz powietrza z pudełka oraz z plastikowej folii. 

2. Wybierz miejsce o płaskiej, twardej powierzchni, które będzie się znajdowało 

co najmniej 0,5 metra od ściany lub mebli. Upewnij się, że żaden otwór nie 

jest zatkany. 

3. Włóż wtyczkę zasilacza do kontaktu. 

4. Urządzenie należy podnosić za uchwyty. 

 

Rys.1 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Oczyszczacz powietrza można kontrolować z poziomu panelu (spójrz Rys.1). 

1. Aby włączyć oczyszczacz wciśnij przycisk wł/wył, ponowne wciśnięcie 

przycisku wł/wył spowoduje wyłączenie go. 

2. Aby włączyć lub wyłączyć lampę UV wciśnij przycisk wł/wył UV.  

3. Wciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby wybrać 1 z 5 poziomów prędkości. 

Wyświetlacz 

Przycisk 

wł/wył 

UV 

Resetowanie 

UV 

Przycisk 

prędkości 

wentylatora 

Timer wł/wył 

Resetowanie 

HEPA 

Przycisk wł/wył 
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(1=najniższa prędkość; 5= najwyższa prędkość) 

4. Aby wyłączyć oczyszczacz należy wcisnąć przycisk wł/wył. 

FUNKCJA TIMERA:  

Funkcja ta będzie działała w każdym trybie. Timer pozwala usawić czas pracy 

urządzenia od 1 godziny (1H) do 8 godzin (8H). Wciśnij przycisk wł/wył timera, 

aby ustawić pożadany czas pracy.  Jak tylko timer zostanie ustawiony zacznie 

odliczać czas do samoistnego wyłączenia. Wciśnięcie przycisku wł/wył timera gdy 

już wskazuje 8 godzin (8H) spowoduje wyłączenie go, a wentylator będzie w trybie 

pracy ciągłej.  

RESET FUNKCJI HEPA:  

Jeśli filtr HEPA będzie potrzebował wymiany, na w yświetlaczu LED ikona do 

wymiany filtru HEPA zacznie się świecić . Po jej wymianie zresetuj wskaźnik 

wymiany filtru poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku timera. 
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Rys.2 

CZYSZCZENIE lub WYMIANA FILTRU HEPA (patrz rys.2) 

1. Wyłącz urządzenie i odłącz z prądu.  

2. Wciśnij przycisk blokujący i zwalniający oraz usuń tylną pokrywę z jednostki. 

3. Wyjmij filtr i odczep od niego wstępny filtr,  natomiast zużyty filtr HEPA wyrzuć. 

4. Zamontuj filtr wstępny z filtrem HEPA za pomocą rzepy i włóż nowy filtr HEPA.  

5. Załóż tylną pokrywę na jednostkę, tak aby się zatrzasnęła.  

 

UWAGA: Nie wolno używać wody lub innych środków czystości, aby wyczyścić filtr 

HEPA. Ze względu na różne zewnętrzne czynniki filtr może wymagać wymiany w 

odstępach innych niż wskazania wskaźnika wymiany filtru HEPA. Jeśli filtr HEPA 

zmieni swój kolor z białego na szary lub czarny to znaczy, że potrzebuje wymiany. 

Jeśli w dalszym ciągu będzie biały, nie ma potrzeby go wymieniać, nawet jeśli 

wskaźnik wymiany filtru HEPA się świeci. W celu zakupu filt ru proszę skontaktować 

się ze sprzedawcą 
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CZYSZCZENIE FILTRU WSTĘPNEGO (patrz rys.3) 

1. Wyłącz urządzenie i odłącz z prądu.  

2. Wciśnij przycisk blokujący i zwalniający oraz usuń tylną pokrywę z jednostki. 

3. Oddziel filtr wstępny od filtru HEPA.  Wyczyść filtr wstępny za pomocą szczotki 

od odkurzacza, który usunie pyłki i kurze. 

  Rys.3 

6. Po wyczyszczeniu przyczep filtr wstępny do filtru HEPA i załóż tylną pokrywę na 

jednostkę, tak aby się zatrzasnęła.  

4. Dla podtrzymywania optymalnych efektów czyść wstępny filtr w miarę często. 

 

DEMONTAŻ/MONTAŻ LAMPU UV  (patrz rys.4) 

1. Aby dostać się do lampy UV należy zdjąć tylną pokrywę I filtr HEPA. Za pomocą 

śrubokrętu odkręć dwie śrubki trzymające pokrywę lampy oraz zdejmij ją.    

2. Odkręć lampę o 1/4 i wyciągnij ją z gniazda lampy.  

3. Nową lampę UV włóż w gniazdo lampy oraz przekręć o 1/4 . 

4. Lampę UV należy wymieniać raz do roku. 
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 Rys. 4 

 

KONSERWACJA 

1. Oczyszczacz powietrza należy sprawdzać raz w miesiącu. 

2. Czyść filtr wstępny z pomocą odkurzacza. 

3. Używaj suchego i miękkiego materiału do czyszczenia panelu. 

UWAGA: Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać żadnych 

obcych przedmiotów a tym bardziej palców.  

 

UWAGA: Nie używaj benzyny, rozcieńczalników, szorstkich środków 

czyszczących, itp, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Nigdy nie używaj 

alkoholu ani rozpuszczalników 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

W przypadku niespodziewanego wyłączenia się urządzenia prosimy założyć, że 

zostały aktywowane funkcje zabezpieczające. Jeśli tak się wydarzy prosimy: 

1. Upewnić się, że oczyszczacz jest podłączony do poprawnie działającego 

gniazdka.  

2. Upewnić się, że filtr HEPA jest poprawnie zamontowany. 

3. Upewnić się, że tylni panel jest dobrze założony i zabezpieczony. 

UWAGA: JEŚLI PROBLEM BĘDZIE SIĘ POWTARZAŁ PROSIMY ZWRÓCIĆ URZĄDZENIE 

DO DYSTRYBUTORA. NIE WOLNO SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ URZADZENIA, 

PONIEWAŻ SPOWODUJE TO UTRATĘ GWARANCJI ORAZ MOŻE SPOWODAĆ 

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA.   
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NOMENCLATURE 

B AP HC I 12 24 U 16 X 

Blaupunkt Air 

Purifier 

Filters 

H: True Hepa  

C: 

Activated-Carbon  

Feature 

I: 

Ionizer 

CADR Max 

multiplied 

by 10(CFM) 

Air delivery 

multiplied 

by 10 

Additional 

feature 

U: UV 

Internal 

number 

Design 

X: 

Universal 

 


