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Dziękujemy!

1. Ostrzeżenie i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za wybranie oczyszczacza powietrza marki Wood’s! W niniejszej instrukcji znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć na 
temat oczyszczacza powietrza Wood’s. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu – przyda się w przyszłości. Aby zapewnić jak 
najlepszą pracę urządzenia i uniknąć uszkodzeń, przed przystąpieniem do użytkowania produktu przeczytaj uważnie niniejszą 
instrukcję obsługi.

Wood’s ELFI 150 to niskonapięciowe urządzenie elektryczne. Ponieważ pracuje ono pod napięciem 12 V, ryzyko porażenia elektrycz-
nego zostało znacząco obniżone. Jednak, podobnie, jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych, konieczne jest stosowanie się 
do kilku wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:
• TUrządzenie należy zawsze trzymać z dala od wody.
• Urządzenie należy zawsze trzymać z dala od źródeł ciepła.
• Nie wolno blokować swobodnego przepływu powietrza wypływającego z urządzenia.
• Z urządzenia wolno korzystać tylko i wyłącznie wewnątrz budynków.
• Oczyszczacz powietrza Wood’s należy bezwzględnie podłączyć do gniazdka z uziemieniem.
• Przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce, przechowywaniem urządzenia, czyszczeniem urządzenia lub konserwacją filtra 

zawsze należy wyłączyć urządzenie z sieci.
• Przy montowaniu urządzenia na ścianie należy zawsze używać odpowiednich śrub i upewnić się, czy ściana wytrzyma obciążenie 

oczyszczaczem powietrza. W razie wątpliwości należy się skontaktować z fachowcem. 
• Jeśli urządzenie używane jest jako wolnostojące, upewnij się, że zostało ustawione na twardej, płaskiej powierzchni.
• Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem lub wymiana przewodów bądź elementów elektronicznych w oczyszczaczu powietrza 

przez osoby nieuprawnione może prowadzić do utraty gwarancji. 
• Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu paragonu.

Polish Polish

Maksymalna powierzchnia robocza    30m2

Przepływ powietrza na 1 biegu              50m3/h

Przepływ powietrza na 2 biegu                75m3/h

Przepływ powietrza na 3 biegu                        150m3/h

Zużycie energii (bieg 1/bieg 2/bieg 3)      3W/4W/10W

Poziom hałasu                             od 25 dB

Napięcie                  12 V

Poziom oczyszczania          99,98%

Wymiary w mm Dł.xSzer.xWys.         105x505x500

Ciężar           4,5kg

Kolor           biały

2. Rozwiązywanie problemów i dane techniczne
Nie można uruchomić oczyszczacza powietrza
• Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prądu i czy jest włączone.
• Sprawdź, czy przedni zatrzask jest właściwie zamknięty. Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo założony.

Brak strumienia powietrza z oczyszczacza
• Sprawdź, czy przepływ powietrza nie jest zablokowany. Powietrze musi swobodnie przepływać z dołu i z góry oczyszczacza powietrza. 
• Odsuń oczyszczacz od otaczających powierzchni

Z oczyszczacza powietrza dobiegają hałasy
• Sprawdź, czy urządzenie jest właściwie zamocowane do ściany lub umieszczone na płaskiej powierzchni. 
• Sprawdź, czy nie zachodzi konieczność wymiany filtra. Zbyt mocno zanieczyszczony filtr może blokować przepływ powietrza,   

co powoduje hałasy.

Zła jakość powietrza – zagrożenie dla zdrowia.
Codziennie wdychamy w naszych domach ogromną ilość szkodliwych cząstek. Oczyszczacze powietrza Wood’s usuwają 99,98% 
pyłków, kurzu, sadzy, spalin, bakterii i zarodników pleśni z powietrza we wnętrzach, przynosząc trwałą ulgę osobom cierpiącym na 
alergię i astmę. Dla ludzi zdrowych zanieczyszczone powietrze również nie jest obojętne. Odczują znaczną różnicę, gdy powietrze 
zostanie oczyszczone z cząstek stałych i zanieczyszczeń. Oczyszczacze powietrza marki Wood’s usuwają także z powietrza we 
wnętrzach pochodne radioaktywnego radonu i zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób w miejscu pracy i w domu. 

Duże stężenie cząstek stałych i innych zanieczyszczeń jest powszechnym problemem w większości miast. Wdychanie tychże 
zanieczyszczeń może wpłynąć na zmniejszenie pojemności płuc u dzieci, a u dorosłych spowodować szereg poważnych chorób. 
Problem staje się jeszcze poważniejszy zimą, gdy powietrze na zewnątrz robi się bardziej suche. Oczyszczacz powietrza Wood’s 
gwarantuje zdrowe warunki we wnętrzach budynków, niezależnie od tego, gdzie jest stosowany, i poprawia jakość powietrza, 
zanim zdąży ono zagrozić twojemu zdrowiu.
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3. Korzystanie z oczyszczacza powietrza Wood’s
• Zamontuj oczyszczacz powietrza na ścianie lub ustaw na płaskim podłożu na środku pomieszczenia. Przy montowaniu 

urządzenia na ścianie należy zawsze upewnić się, czy ściana wytrzyma obciążenie oczyszczaczem powietrza. Więcej informacji 
znaleźć można na rys. C.

• Wkręć dwie śruby w ścianę zgodnie z otworami z tyłu urządzenia. Zawieś urządzenie na śrubach. 

• Podłącz urządzenie do uziemionego źródła zasilania. 

• Włącz oczyszczacz powietrza i wybierz prędkość wentylatora za pomocą pokrętła z boku urządzenia, pod przednią pokrywą 
(patrz rys. A). Wood’s ELFI 150 umożliwia wybór jednej z 3 prędkości wentylatora; większa prędkość wentylatora oznacza 
większy przepływ powietrza i jego szybsze oczyszczanie, ale także nieco większe zużycie energii i wyższy poziom hałasu. Więcej 
informacji znaleźć można na rys. A.

• Gdy oczyszczacz powietrza pracuje, u góry urządzenia wyczuwalny jest strumień powietrza. 

• Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy oczyszczacz pracuje nieprzerwanie – także w nocy oraz gdy nikogo nie ma w domu.

• Znajdujący się w urządzeniu filtr należy wymieniać regularnie, co najmniej raz do roku. Poniżej można znaleźć więcej informacji 
na temat wymiany filtra.

• W celu uzyskania najlepszych wyników umieść oczyszczacz powietrza na środku pomieszczenia. Upewnij się, czy przepływ 
powietrza nie jest zablokowany.

4. Działanie oczyszczacza powietrza Wood’s
Oczyszczacz powietrza Wood’s ELFI 150 wymusza cyrkulację powietrza w pomieszczeniu za pomocą niewielkiego wentylatora. 
Powietrze pobierane jest z dołu urządzenia, a czyste powietrze wydmuchiwane jest u góry. W celu zapewnienia optymalnego 
oczyszczania powietrza zaleca się stosowanie oczyszczacza o takiej mocy, by pełna wymiana powietrza w pomieszczeniu odbywała 
się dwukrotnie w ciągu godziny. Zatem niniejsze urządzenie zaleca się do pomieszczeń o powierzchni do 30 m2, w zależności od 
warunków. W przypadku trudnych warunków, na przykład w bardzo zanieczyszczonych pomieszczeniach, gdzie się pali tytoń, 
pełna wymiana powietrza powinna następować z większą częstotliwością. W takich warunkach maksymalna powierzchnia robocza 
może być mniejsza, niż w mniej wymagających okolicznościach.

Gdy powietrze cyrkuluje w pomieszczeniu i przepływa przez jonizator znajdujący się w oczyszczaczu, cząstki obecne w powietrzu 
uzyskują dodatni ładunek elektryczny. W trakcie przepływu powietrza przez oczyszczacz naładowane cząstki są ściągane do 
aktywnego wysokosprawnego filtra ION HEPA, gdzie zostają uwięzione. Taka metoda jest nie tylko bardzo efektywna, ale pozwala 
na niewielką gęstość filtra. Wykorzystując ładunek elektryczny do oddzielania cząstek od powietrza, oczyszczacz Wood’s nie musi 
odwoływać się do gęstości filtra, by uzyskać wysoki stopień oczyszczania. Nie potrzeba więc hałaśliwych i zużywających dużo 
energii wentylatorów, by wymusić cyrkulację powietrza, jak to ma miejsce w przypadku oczyszczaczy wykorzystujących tradycyjne 
filtry o tej samej wydajności.

5. Czyszczenie urządzenia i wymiana filtra
Czyszczenie i obsługa techniczna oczyszczaczy Wood’s nie nastręczają trudności. W razie potrzeby należy wyczyścić urządzenie 
z zewnątrz przy użyciu wilgotnej szmatki. Należy unikać rozpuszczalników i silnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić 
powierzchnię oczyszczacza powietrza. 
Wymiana filtra:
Aktywny wysokosprawny filtr ION HEPA zastosowany w urządzeniu Wood’s ELFI 150 należy wymieniać regularnie ze względu na 
jego jonizację. W celu zachowania pełnej 10-letniej gwarancji należy zadbać, by wymiana filtra miała miejsce przynajmniej raz w 
roku. Filtr wyposażony jest we wskaźnik stanu informujący o konieczności wymiany.  

1. Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz od źródła zasilania. 
2. Otwórz oczyszczacz powietrza, podnosząc przedni zatrzask. 
3. Wyjmij zużyty filtr.
4. Włóż nowy filtr zgodnie ze strzałkami na filtrze.
5. Zamknij oczyszczacz powietrza i podłącz do źródła zasilania.

6. Program 10-letniej gwarancji
Oferowane przez firmę Wood’s oczyszczacze powietrza charakteryzują się najwyższym poziomem jakości i wydajności, dlatego też 
na wszystkie oczyszczacze powietrza Wood’s udziela 10-letniej gwarancji. Należy jedynie pamiętać o dwóch prostych kwestiach: 

• Zarejestruj nabyty oczyszczacz powietrza na stronie www.woodseurope.com.
• Wymieniaj zużyty filtr w oczyszczaczu nie rzadziej niż raz w roku. 
• Więcej informacji znajdziesz na stronie www.woodseurope.com.
• Nowy filtr można nabyć u lokalnego sprzedawcy naszych urządzeń.

UWAGA: Zachowaj rachunki na filtry. Będą potrzebne w razie reklamacji.
Jeśli nie interesuje Cię program 10-letniej gwarancji, nasze oczyszczacze powietrza objęte są zawsze 2-letnią gwarancją.

Dojście do filtra uzyskuje się, podnosząc przedni zatrzask na urządzeniu. Więcej informacji znaleźć można na rys. B
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This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible 
harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible 
harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Endt levetid på elektriske produkter (gjelder i EU med innsamlingssystem på plass): Ifølge EU-direktiv 2002/96/EC må dette produktet 
ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når dette avfallsdunksymbolet med kryss over vises, enten på et produkt eller 
produktets brukerhåndbok, betyr det at produktet skal gjenvinnes separat ved endt levetid. Dette vil redusere innvirkningen på miljøet 
når det gjelder kjemiske materialer, slik som kuldemedium, osv. Dette oppmuntrer også gjenvinning av alle deler som kan brukes på nytt. 
Som en forbruker, ved endt levetid på dette produktet, skal du ta kontakt med din lokale detaljist eller lokal myndighet (kommunen, 
osv.) for å få detaljer om hvordan dette produktet skal gjenvinnes.

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (gælder inden for den Europæiske Union med indsamlingsordninger): I henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/96/EF må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Det særlige sym-
bol med en overstreget affaldsspand på hjul sættes på produktet eller nævnes i brugervejledningen for at angive, at produktet skal ind-
samles særskilt, når det er udtjent. Det hjælper med til at mindske den miljøskadelige virkning af tilstedeværelsen af kemiske materialer 
så som kølemiddel osv. Det fremmer også genbrug af alle dele, der kan genbruges. Når dette produkt er udtjent, bør du som forbruger 
kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder (kommune, m.v.) og få oplyst, hvordan du bortskaffer produktet til genbrug.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten (gilt in Europäischer Union bei Vorhandensein eines Rücknahmesystems):Laut EU-Richtlinie 2002/96/
EG darf dieses Gerät nicht mit normalem Siedlungsabfall entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne am Produkt 
bzw. in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Produkt getrennt vom normalen Abfall zu entsorgen ist, um zu einer ger-
ingeren Umweltbelastung durch Chemikalien wie Kältemittel usw. beizutragen. Es dient auch dem Recycling aller wiederverwendbaren 
Teile. Sie müssen sich als Verbraucher an Ihren Händler oder örtliche Behörden (Kommunalverwaltung, Bürgermeister usw.) wenden, um 
Einzelheiten zu Entsorgung/Recycling Ihres Altgeräts zu erhalten.

Recyclage des appareils électriques (valable au sein de l’union européenne lorsqu’un système de récupération des déchets est en place) 
: Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ce produit ne doit pas être recyclé avec les déchets domestiques courants. Ce 
symbole de « poubelle » figurant sur un produit ou le manuel, indique que le produit concerné doit être recyclé séparément. Cela permet 
de réduire l’impact de produits chimiques nocifs tels que du fluide frigorigène, sur l’environnement. Cela encourage également le 
recyclage de toutes les pièces pouvant être réutilisées. En tant que consommateur, quand votre appareil arrive en fin de vie, vous devez 
contacter votre revendeur ou les autorités locales (ville, mairie, etc.) pour obtenir des informations sur le
recyclage du produit.

Fin del ciclo de vida de aparatos eléctricos (aplicable en la Unión Europea con un sistema de recogida vigente): Según la directiva euro-
pea 2002/96/CE, este producto no se debe mezclar con deshechos normales. Si este dibujo de un contenedor de basura aparece en un 
producto o en su manual, el producto se deberá reciclar por separado al final de su ciclo de vida. Esto ayuda a reducir el impacto de los 
materiales químicos en el medio ambiente como, por ejemplo los refrigerantes, etc. Asimismo, aconseja el reciclaje de todas las partes 
que se puedan reutilizar. Como consumidor, al final del ciclo de vida de este producto, deberá ponerse en contacto con su vendedor o 
con sus autoridades locales (gobierno autonómico, ayuntamiento, etc.) para informarse sobre cómo puede reciclar este producto.

Afdanken van elektrische producten (van toepassing in de Europese Unie met een aanwezig inname systeem): Volgens Europese richtlijn 
2002/96/EC mag dit product niet bij het normale afval worden gedaan. Dit “vuilnisbak” symbool laat zien of een product of bijbehorend 
handboek aanduidt dat bij het afdanken ervan het afzonderlijk gerecycleerd dient te worden. Hierdoor wordt de impact op het milieu 
door chemische stoffen, zoals koelmiddelen enz. gereduceerd. Het stimuleert tevens recycleren van alle onderdelen die opnieuw kun-
nen worden gebruikt. Als een consument, bij het afdanken van dit product, kunt u contact opnemen met uw handelaar of uw plaatsel-
ijke autoriteiten (plaatselijk bestuur, burgemeester enz.) om details te verkrijgen over het recycleren van dit product.

Informacija apie įrangos šalinimą (vartotojams) Dėmesio: Jei Jūs norite atsikratyti šios įrangos, prašome neišmesti jos į įprastą šiukšlių 
dėžę!. Panaudota elektros ir elektronikos įranga turi būti traktuojama atskirai pagal teisės aktus, kurie numato tokios įrangos tinkamą 
apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą. Sekant valstybių narių veiklą, Europos Sąjungos privatūs namų ūkiai gali grąžinti panaudotą 
elektros ir elektronikos įrangą į tam skirtus surinkimo punktus nemokamai*. Kai kuriose šalyse* vietinis įrangos prekiautojas taip pat 
gali priimti seną gaminį nemokamai, jei Jūs ketinate įsigyti naują.*) Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su vietos valdžia. Jei 
Jūsų elektros ar elektronikos įranga turi baterijas ar akumuliatorių, prašome pašalinti juos atskirai pagal vietos reikalavimus.Taisyklingai 
šalindami šį produktą, Jūs padėsite užtikrinti atliekoms būtiną apdorojimą, utilizavimą bei perdirbimą, ir dėl to saugosite aplinką ir 
žmonių sveikatą nuo galimų negatyvių pasekmių, kurios, kitu atveju, gali atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.

Acest semn indică faptul că produsul achiziționat nu poate fi aruncat împreună cu alte gunoaie menajere, pe toată zona UE. Pentru a 
preveni posibile vătămări sau poluări ale mediului din cauza neselectării corecte a deșeurilor, reciclați responsabil și susțineți reutilizarea 
resurselor materiale.  Pentru a recicla echipamentul dvs, verificați normele aflate în vigoare și centrele de colectare a deșeurilor electro-
casnice din zona dvs. 
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Technical drawings
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Spanish

A: Encienda la unidad y ajuste la velocidad del 
ventilador girando la perilla de velocidad en 
el sentido de las agujas del reloj. 

B: Acceda al filtro levantando el pestillo 
frontal. Retire el filtro usado tirando de él con 
cuidado de forma recta hacia fuera.

C. Monte la unidad en una pared utilizando 
los agujeros en la parte posterior de la uni-
dad. Utilice siempre los tornillos adecuados y 
cerciórese de que la pared pueda soportar el 
peso de la unidad.

Polish

A: Włącz urządzenie i ustaw prędkość 
wentylatora, obracając pokrętło w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

B: Dojście do filtra uzyskuje się, podnosząc 
przedni zatrzask. Usuń zużyty filtr, wysuwając 
go delikatnie w kierunku na wprost.

C. Zamontuj urządzenie na ścianie, 
korzystając z otworów z tyłu urządzenia. 
Zawsze używaj odpowiednich śrub i upewnij 
się, czy ściana wytrzyma ciężar urządzenia.

Lithuanian

A: Įjunkite prietaisą ir nustatykite ventili-
atoriaus greitį sukdami greičio reguliavimo 
rankeną laikrodžio rodyklės kryptimi.

B: Pasiekti filtrą galima pakėlus priekyje 
esantį fiksatorių. Švelniai ir tiesiai ištraukite 
sunaudotą filtrą.

C: Pakabinkite prietaisą ant sienos pasin-
audodami skylėmis esančiomis prietaiso 

nugarinėje pusėje. Visuomet naudokite 
tinkamus varžtus ir būkite tikri, kad siena yra 
pajėgi išlaikyti oro valytuvo svorį.

Romanian

A: Porniți aparatul și reglați viteza ventilato-
rului prin rotirea în sensul acelor de ceasornic 
a butonului de reglaj aflat în partea laterală 
dreaptă.

B: Accesul la filtru se face prin ridicarea pan-
oului frontal. Scoateți filtrul folosit trăgându-l 
cu grijă afară, prinzând de părțile laterale.

C. Montați aparatul pe perete, cu ajutorul 
găurilor de pe partea din spate a unității. 
Folosiți întotdeauna șuruburi adecvate și 
asigurați-vă că peretele este capabil să susțină 
greutatea unității. Aparatul poate fi montat și 
pe pardoseală, utilizând suporții metalici.



Wood’s is marketed and distributed in Europe by TES Scandinavia AB.

Contact:
TES Scandinavia AB

Krokslätts fabriker 30
431 37 Mölndal, Sweden.

www.woodseurope.com
info@woods.se

+46(0)31-7613610
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