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Značilnosti
O čiščenju zraka

Močno vsesavanje pri velikem zračnem pretoku zajame prah, 
cvetni prah itd.

Zmožnost čiščenja se izboljša, ko je zračni pretok večji.• 

Zrak v prostor priteka 
zelo hitro. 

Močno vsesavanje 
iz 3 smeri

Cvetni prah

Vonj

Prah

Učinkovito proti cvetnemu prahu
Zaradi hitrega pretoka zraka se vanj hitro ujame tudi cvetni prah, ki se po zraku prenaša v večjih drobcih.

Dezodoriranje in razkrajanje vonjav v zraku

Pretočna razelektritev razgradi vsrkane vonje.
Dekompozicijski cikel, ki vzdržuje zmožnost dezodoriranja.• 

Vpijanje
Dezodorizirna katalizacijska 

enota vpija vonj.

Obnavljanje
Sposobnost vpijanja 

vonja se obnovi. 

Ponovitev cikla 
vzdržuje zmožnost 

dezodoriziranja. 

Razgradnja
Pretočna razelektritev 

razgradi vonje. 

Zamenjava deodorizirne 
katalizacijske enote ni potrebna. 

Dezodorizirni katalizator
Vonj
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Kakšna je funkcija "Pretoka?"

Ta funkcija uporablja "pretočno razelektritev", 
vrsto plazemske razelektritve, da ustvari zelo hitre 
elektrone z močno oksidacijo v notranjosti čistilnika 
zraka. Tako hitro odstrani ali zmanjša količino 
vonjav. (Hitri elektroni se ustvarijo in vpijejo v enoti, 
kar zagotavlja vašo varnost.)

Med delovanjem je mogoče slišati sikanje pretočne 
razelektritve. To ne pomeni, da je kaj narobe. Poleg 
tega se lahko zvok utiša ali spremeni v skladu 
z okoljem delovanja. Tudi to ne pomeni, da je 
kaj narobe. Ko se ustvari ozon, ga boste morda 
zavonjali. Količina ustvarjenega ozona je 
zanemarljiva in ne vpliva na vaše zdravje.
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Varnostni ukrepi
Pred uporabo skrbno preberite Varnostne ukrepe, da bi zagotovili pravilno ravnanje z opremo. �
Varnostni ukrepi, navedeni v priročniku, so dveh tipov. Oba tipa vključujeta pomembne informacije  �
o varnosti, zato ukrepe vedno upoštevajte.

OPOZORILO

Nepravilno ravnanje z enoto lahko povroči hude 
poškodbe ali celo smrt. 

OPOMIN

Nepravilno ravnanje z enoto lahko povzroči poškodbe 
ali škodo na stvareh. 
V nekaterih primerih lahko pride do hudih posledic. 

Ikone, uporabljene v priročniku, nosijo naslednje pomene. �

Nikoli ne poskušajte. Upoštevajte navedena 
navodila. Izklopite napajalni vtič. Pazite, da ob enoti 

ne bo odprtega ognja. 

Ne razstavljajte. Ne prijemajte 
z mokrimi rokami. Ne zmočite. 

Ko preberete priročnik, ga shranite na priročno mesto za nadaljnjo uporabo. �

OPOZORILO

Kabel za 
električno 
napajanje 

in vtič

Uporabljajte le električno napajanje 220-240 V. • 
Drugi viri napajanja lahko povzročijo požar ali električni udar. 

Pazite, da ne boste poškodovali, prenarejali, nesmiselno zvijali, • 
vlekli ali prelomili kabla in pazite, da ga ne boste uporabljali v zvitku. 
Poleg tega pazite, da na kabel ne boste odlagali težki predmetov in 
da ga ne boste preščipnili. 
Poškodbe električnega kabla lahko privedejo do požara ali električnega udara.

Enote ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana ali • 
če je vtič ohlapno vtaknjen v vtičnico. 
Poškodovan ali ohlapen napajalni kabel ali vtič lahko povzročita požar ali električni udar zaradi 
kratkega stika.

Enote ne uporabljajte v vtičnici ali na podaljšku z neustreznimi lastnostmi.• 
Preseganje napajalnega razreda več vtičnic lahko povzroči požar zaradi pregrevanja.

Vtičnice ne vtikajte in iztikajte namesto vklapljanja/izklapljanja enote.• 
Nepravilna raba lahko privede do požara ali električnega udara zaradi pregrevanja. 

Vtič do konca potisnite v vtičnico.• 
Nepopolne povezave lahko privedejo do požara ali električnega udara zaradi pregrevanja.

S suho krpo redno čistite prah in druge delce z vtiča.• 
Odpoved izolacije zaradi vlage ali drugih vplivov lahko povzroči požar.

Enoto nehajte uporabljati in vtič izvlecite iz vtičnice, če zaznate karkoli • 
nenavadnega, na primer vonj po zažganem. 
Če boste enoto še naprej uporabljali, ne da bi se zmenili za neobičajne znake, na primer vonj 
po zažganem, lahko to privede do požara ali električnega udara zaradi pregrevanja.
Posvetujte se s prodajalcem.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga morajo proizvajalec, prodajalec • 
ali serviser zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.
Poškodovan napajalni kabel lahko privede do požara ali električnega udara zaradi pregrevanja.

Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, ima oprema polariziran • 
vtič (en rogelj je širši od drugega). Ta vtič se v polarizirano vtičnico 
prilega le na en način. Če se vtič ne prilega popolnoma v vtičnico, 
ga obrnite. Če se še vedno ne prilega, stopite v stik s kvalifi ciranim 
osebjem, ki naj namesti ustrezno vtičnico. Vtiča ne spreminjajte. 
Preden enoto očistite ali jo premikate, jo izklopite in izvlecite vtič • 
iz vtičnice. 
Rokovanje z enoto, medtem ko je priključena v električno omrežje, lahko privede do električnega 
udara ali poškodb. 

Glavna 
enota

Enote ne uporabljajte v prostorih, kjer so v zraku oljni delci, na primer • 
delci strojnega olja. 
Oljni delci v zraku lahko povzročijo pokanje, električni udar ali vžig enote. 

Enote ne uporabljajte v nobenem prostoru, kjer so v zraku oljni hlapi, • 
na primer v kuhinjah, vnetljivi ali korozivni plini, ali kovinski prah. 
V teh okoljih se lahko enota vžge ali poškoduje. 

Pazite, da v vstopne in izstopne zračne odprtine ter v druge odprtine • 
ne bodo zašli prsti ali drugi predmeti. 
Nepravilno rokovanje z enoto lahko privede do električnega udara, poškodb ali škode. 

Pazite, da izstopne zračne odprtine ali ohišja enote ne boste zmočili. • 
Stik z vodo lahko povzroči požar ali električni udar. 
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OPOZORILO

Glavna 
enota

Ne uporabljajte vnetljivih snovi, npr. laka za lase, insekticidov itd., • 
v bližini enote. 
Enote ne brišite z benzolom ali razredčilom. 
Te snovi lahko povzročijo pokanje, električni udar ali vžig enote. 

Za čiščenje enote uporabite nevtralen detergent. • 
Uporaba klorina ali kislih detergentov za čiščenje enote lahko povzroči škodljive pline in škodljivo 
vpliva na zdravje. 

Navodila za servisiranje so namenjena le kvalifi ciranemu osebju. Da bi • 
zmanjšali tveganje električnega udara, ne izvajajte servisiranja, ki ni 
navedeno v navodilih, razen če niste pooblaščen in kvalifi ciran serviser. 

Pazite, da v bližini enote ne bo cigaret, kadila in drugega odprtega • 
ognja.
Odprt ogenj lahko privede do požara. 

Enote ne razstavljajte, prenarejajte ali servisirajte sami.• 
Nepravilno rokovanje z enoto lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
Posvetujte se s prodajalcem.

Enote se ne dotikajte z mokrimi rokami. • 
Stik z vodo lahko privede do električnega udara. 

Enote ne uporabljajte, kjer je zelo vlažno, na primer v kopalnicah, • 
ali kjer se hitro spremeni temperatura, na primer v hladilnicah.
Nepravilno okolje lahko privede do električnega udara ali škode. 

OPOMIN

Kabel za 
električno 

napajanje in vtič
Držite vtič - ne napajalnega kabla - in povlecite, da bi enoto izklopili • 
iz električnega omrežja.
Vlečenje za napajalni kabel lahko privede do požara ali električnega udara zaradi kratkega stika.

Pred daljšim časom neuporabe iztaknite napajalni vtič iz električne • 
vtičnice.
Načeta izolacija lahko povzroči električni udar, uhajanje toka ali požar.

Glavna 
enota

Enote ne uporabljajte nikjer, kjer bi bila izpostavljena neposrednemu • 
soncu, dežju ali vetru.
Pregrevanje ali stik z vodo lahko povzroči požar ali električni udar.

Enote ne uporabljajte, kjer je zelo vroče, na primer ob grelnikih.• 
Visoka temperatura lahko ohišje enote razbarva ali ga deformira.

Vstopnih in izstopnih zračnih odprtin ne zastavljajte s perilom, • 
tkaninami, zavesami itd.
Mucke, ki se naberejo na zračnih odprtinah, lahko povzročijo pregrevanje in požar.

Enote ne uporabljajte na neravnih tleh.• 
Če se enota prekucne, se iz nje lahko razlije voda, ki lahko zmoči pohištvo, lahko pa izlitje 
povzroči požar ali električni udar.
Če se enota prekucne, jo takoj postavite nazaj pokonci.

Enote ne uporabljajte, kjer prihaja do ravnanja s kemikalijami.• 
Hlapljive kemikalije ali topila (v bolnišnicah, tovarnah, laboratorijih, kozmetičnih salonih, 
fotografskih studiih itd.) lahko povzročijo propadanje mehanskih delov, kar lahko povzroči 
puščanje vode, ki lahko zmoči pohištvo itd.

V bližini enote ne uporabljajte prahov, na primer kozmetičnih.• 
Stik s prahom lahko privede do električnega udara ali škode.

Enote ne uporabljajte v majhnih prostorih, na primer v omarah.• 
Slabo prezračevanje lahko povzroči pregrevanje ali požar. 
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Varnostni ukrepi
OPOMIN

Glavna 
enota

Neposrednim zračnim tokovom iz enote ne izpostavljajte rastlin ali živali.•  
Premočno izpostavljanje zračnim tokovom ima lahko negativne učinke. 

Akvariji za ribe, vaze in drugi vsebniki vode naj ne bodo v bližini enote.• 
Vdor vode v enoto lahko povzroči električni udar, požar ali škodo.

Na enoto ne plezajte, sedajte in se nanjo ne naslanjajte.• 
Padec ali prekucevanje enote lahko povzroči poškodbe.

Filtra ne odstranjujte, ko enota leži na boku.• 
Tako ravnanje omogoči vdor prahu, kar lahko privede do požara ali električnega udara.

Enote ne uporabljajte v bližini opreme za razsvetljavo (v krogu 1 m).• 
Odzivnost glavne enote na signal daljinskega upravljalnika se lahko zmanjša in lahko se 
spremeni barva ohišja enote. 

Ko uporabljate enoto v povezavi z napravami na izgorevanje, redno • 
zračite prostor.
Neustrezno prezračevanje lahko povzroči zastrupitev z ogljikovim monoksidom.
Ta izdelek iz prostora ne odstranjuje ogljikovega monoksida.

Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale osebe z zmanjšanimi • 
fi zičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo 
izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom 
ali dobijo navodila za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna 
za njihovo varnost.
Hranite zunaj dosega otrok, da se ti ne bodo igrali z napravo.
Med čiščenjem enote vtič izvlecite iz napajalnega omrežja.• 
Rokovanje z enoto, medtem ko je priključena v električno omrežje, lahko privede do električnega 
udara ali poškodb.

Opremo morate redno pregledovati in z nje odstranjevati umazanijo, • 
da ne bi prišlo do prevelikega nalaganja umazanije, ki bi lahko 
povzročila preskok iskre in tveganje za požar.

Drugo

Če enoto uporabljate v bližini domačih ljubljenčkov, pazite, da se živali • 
nanjo ne bodo polulale ali zgrizle napajalnega kabla.
To lahko privede do električnega udara ali požara. Če se enoto ponečedijo domači ljubljenčki, 
jo zaustavite, iztaknite vtič in se posvetujte s prodajalcem.

Naprav na izgorevanje ne uporabljajte, če so izpostavljene zračnim • 
tokovom izstopne zračne odprtine.
Nepopolno izgorevanje naprave na izgorevanje lahko privede do zastrupitve z ogljikovim 
monoksidom itd.

Če uporabljate notranje insekticide v razpršilu, zaustavite delovanje • 
enote, da ne bi vsesala kemikalij.
Ker se v kemikaliji naberejo v enoti, lahko nekatere osebe iz zdravstvenih razlogov postanejo 
hiperobčutljive in lahko to vpliva na njihovo zdravje.

Varnostni ukrepi med uporabo
Naj bodo televizorji, radijski sprejemniki, glasbeni stolpi, radijske ure in antenski kabli vsaj 2 m od enote. • 
Učinek napajalnega vezja v enoti in kablu lahko povzroči popačeno TV-sliko ali šum.
(Interference zvoka pa se lahko pojavijo tudi na razdalji 2 m, odvisno od moči elektronskih valov. Sprejem je še posebej moten ob uporabi notranjih anten, 
zato jih dovolj oddaljite, da ne bodo lovile šuma.)

Enote ne uporabljajte namesto kuhinjskih nap ali pokrovov peči.• 
Taka uporaba lahko skrajša ivljenjsko dobo predfi ltra in nagubanega fi ltra, kar lahko povzroči škodo.

Enote ne uporabljajte za ohranjanje umetniških del, akademskih materialov itd. ali za komercialne ali druge • 
posebne namene.
Ta tip uporabe lahko vpliva na kakovost shranjenih predmetov.

Po čiščenju enote jo pravilno nazaj sestavite.• 
Uporaba enote brez posameznih delov, na primer fi ltrov, lahko povzroči škodo.

Pretočna razelektritev in električno zbiranje prahu
Vonj lahko izteka skozi izstopno zračno odprtino zaradi majhne količine ustvarjenega ozona, vendar je količina zanemarljiva in ne vpliva • 
na zdravje človeka.

Ta izdelek iz zraka ne odstranjuje škodljivih snovi (ogljikov monoksid itd.) in cigaretnega dima. 
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Ime in delovanje posameznih delov
Spredaj

Vstopna zračna odprtina 
za senzor kakovosti 
zraka (senzor za prah)

Vstopna zračna odprtina 
za senzor vonja

Sprejemnik

Čelna plošča

Ime modela/Serijska številka

Vstopna zračna odprtina

Izstopna zračna odprtina
Zadaj

Znotraj enote

Ročaji

Kljuka napajalnega kabla
Lahko jo uporabite za navitje odvečnega 
dela napajalnega kabla. Stran 12. ►

Napajalni vtič

Napajalni kabel

V njej so 4 rezervni nagubani 
fi ltri. Stran 9. ►

Vsebnik fi ltrov

Čelna plošča

Ventilator

Ionizirni kabel (zadaj)

Ionizirno ohišje

Plošče nasprotnih polov

Varovalo

Zaslon enote
Stran 7. ►

Stran 16. ►Stran 16. ►

Stran 15. ►

(Pretočna enota)

ENOTA2

Stran 20. ►

(sivo)

Dezodorizirna 
katalizacijska enota

Stran 16. ►
(spredaj: bela, zadaj: modra)

Nagubani fi lter

Stran 21. ►
(Plazemski ionizator) 

ENOTA1

Stran 19. ►
(zelena)

Predfi lter

Stran 15. ►

Ne odstranjujte varovala. 
(Lahko pride do električnega udara 
ali poškodb.)

OPOMIN

Reža za shranjevanje daljinskega upravljalnika

Daljinski 
upravljalnik

V njej je shranjen daljinski 
upravljalnik, ko ni v uporabi. 
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Ime in delovanje posameznih delov
Daljinski upravljalnik Stran 13, 14. ►

Gumb za varnostno zaklepanje 
pred otroki

Majhnim otrokom prepreči nepravilno ravnanje z enoto.

Gumb za prilagoditev 
svetlosti

Svetlost zaslona na enoti je mogoče prilagoditi. Lučka za stopnjo zračnega 
pretoka (zelena)

Lučka za stopnjo zračnega pretoka 
prikazuje stopnjo zračnega pretoka med 
delovanjem "  (samodejni ventilator)" 
in "ročni zračni pretok". 

Lučka senzorja kakovosti zraka (senzor za prah)

Tribarvni indikatorji (zelen, rumen, rdeč) kažejo, kako umazan je zrak.
Ko je zrak čist, posveti zelena lučka.• 

V naslednjem primeru posveti samo zelena lučka za začetnih  �
7 sekund ne glede na stopnjo nečistosti.
1)  Delovanje takoj po nameščanju čelne plošče in ENOTE1
2)  Delovanje takoj po priklopu napajalnega vtiča
Ko je občutljivost senzorja za kakovost zraka slaba, zamenjajte  �
nastavitev. Stran 22. ►

Občutjivost senzorja za kakovost zraka lahko pade glede na mesto  �
namestitve ali velikost delcev.
Če vas to moti, zamenjajte mesto namestitve enote Stran 11. ►  ali prilagodite 
občutljivost senzorja za kakovost zraka. Stran 22. ►

Prah

Nizka

Visoka

Zelena

Rumena Zelena

Rdeča Rumena Zelena

Luči prižgane

Zaznava Cigaretni dim, cvetni prah, pršice, hišni prah, živalsko dlako, naftne saje

Včasih zaznava Vodno paro, oljno paro

Zaslon enote

Gumb za samo-
dejno delovanje 

ventilatorja

Gumb turbo

Gumb OFF 
TIMER (izklop 

časovnika)

Lučka za samodejno 
delovanje ventilatorja 

(rumena)

Lučka za varnostno zaklepanje 
pred otroki (oranžna)

Gumb ON/OFF 
(vklop/izklop)

Gumb za nastavitev 
ventilatorja

Gumb za 
odstranjevanje 
cvetnega prahu

Gumb za 
delovanje med 

spanjem
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Indikator delovanja
Lučka za turbo (oranžna)• 
Lučka za odstranjevanje cvetnega • 
prahu (zelena)
Lučka za delovanje med spanjem (zelena)• 

Lučka za fi lter (oranžna)
Lučka za fi lter zasveti, ko je treba nagubani fi lter 
zamenjati, in začne utripati, ko preteče določen 
čas, odkar je začela svetiti. Stran 21. ►

Lučka ENOTA (oranžna)
"ENOTA1"→  Ta lučka posveti, ko je čas za čiščenje plazemskega • 

ionizatorja.
"ENOTA2"→  Lučka zasveti, ko je čas za čiščenje pretočne enote.• 

Stran 19, 20. ►
Tudi če lučka ne zasveti, je treba pretočno enoto očistiti vsake 3 mesece.• 

Lučka za zaznavanje vonja

Tribarvne indikatorske lučke (zelena, rumena, rdeča) prikazujejo stopnjo vonja.
Ko je zrak čist, posveti zelena lučka. • 

V naslednjem primeru za začetno 1 minuto posveti samo zelena  �
lučka. Začetni nivo vonja je zabeležen kot standardni nivo.
1)  Delovanje takoj po nameščanju čelne plošče in ENOTE1
2)  Delovanje takoj po priklopu napajalnega vtiča
Če ostane nivo konstanten in ni znamenj okrepitve ali oslabitve,  �
senzor vonja morda ne bo zaznal niti močnih vonjev.
Senzor vonja morda ne bo zaznal nekaterih tipov vonjan, na primer  �
vonja po domačih ljubljenčkih, razen amonijaka, česna itd.
Celo če posveti zelena lučka, lahko še zaznate vonj, ker je občutljivost  �
posameznikov različna.
Če vas vonj še moti, ročno nastavite zračni pretok na enoti 
na močnejšega. 

Vonj

Šibak

Močan

Zelena

Zelena Rumena

Zelena Rumena Rdeča

Luči prižgane

Zaznava Cigaretni dim, vonjave od kuhanja, vonj domačih živali in toaletnega prostora, vonj surovih odpadkov, 
vonj po plesni, razpršila, alkohol

Včasih zaznava Nenadne spremembe temperature in vlažnosti, pline brez vonja, kot so ogljikov monoksid, para, 
oljne pare, plini naprav na izgorevanje

ON / OFF / Gumb za 
spreminjanje načina delovanja 
Način delovanja se spremeni vsakokrat, 
ko pritisnete gumb.

Stran 14. ►

Gumb za ponastavitev fi ltra
Lučka za fi lter ugasne, ko gumb za 
5 sekund pritisnete, ko nagubani fi lter 
zamenjate z novim.

Stran 21. ►

Lučka OFF TIMER - izklop  
časovnika (rumena)
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Priprave na zagon naprave
Pregled dodatne opreme �
Preglejte, ali je priložena vsa dodatna oprema.

A
B

C

D

A:  Nagubani fi lter…1 pola
< Za začetno namestitev >

Notranja obloga

B:  Priročnik za uporabo… 
1 knjižica (Ta knjižica)

Notranja embalaža

C:  Daljinski upravljalnik…1 kos

V reži za shranjevanje 
daljinskega upravljalnika

D:  Nagubani fi ltri…4 pole
< Rezervni fi ltri >
V vsebniku fi ltrov

Kako namestiti nagubani fi lter �
Prepričajte se, da boste pred zagonom zagotovo namestili 
nagubani fi lter. 

Odstranite čelno ploščo.1 
Potisnite 2 sponki (levo in desno) in povlecite čelno ploščo • 
navzgor ter jo odstranite.

Pritisnite

Sponka
(po 1 na desni in levi strani)

Čelna plošča

Odstranite ENOTO1.2 
ENOTO1 držite za ročaje, povlecite jo navzgor • 
in jo odstranite. 

Ročaji

ENOTA1

1) 
Povlecite

2) 
Navzgor

Odstranite dezodorizirno katalizacijsko 3 
enoto.

Dezodorizirno katalizacijsko enoto držite za ročaje, • 
povlecite jo navzgor in jo odstranite. 

Ročaji

Dezodorizirna katalizacijska enota

1) 
Povlecite

2) 
Navzgor
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Pritrdite nagubani fi lter. 4 
Pazite, da boste pravilno postavili predfi lter (zeleni) in 
nagubani fi lter (spredaj: bela, zadaj: modra) na njuni mesti. 
Če enoto zaženete brez fi ltrov, se lahko poškoduje. 

Luknjice (po 5 na levi in desni) nagubanega fi ltra 1) 
postavite nad pritrditvene izboklinice (po 5 na levi 
in desni) dezodorizirne katalizacijske enote. 

Luknjice 
(po 5 na desni in levi strani)

Nagubani fi lter

Dezodorizirna katalizacijska enota

Belo stranico 
obrnite naprej. 

Izboklinice (po 5 na desni in levi strani)

Nagubani fi lter vstavite pod jezičke (4 mesta) na vrhu 2) 
in dnu dezodorizirne katalizacijske enote. 

Zgornji in spodnji 
jezički (4 mesta)

Učinkovitost enote pade, če je nagubani fi lter nameščen • 
obrnjeno. 

Namestite dezodorizirno katalizacijsko 5 
enoto. 

Dezodorizirno katalizacijsko enoto držite za ročaje, • 
postavite izboklinice nad zareze (4 mesta) na spodnji 
strani glavne enote in jo potisnite v glavno enoto. 

 2)  Pritisnite dezodorizirno 
katalizacijsko enoto, 
dokler ne slišite klika.

Dezodorizirna katalizacijska enota

Ročaji 

1) 
Namestite tu. 

Pritrdite ENOTO1.6 
ENOTO1 držite za ročaj, izboklinice postavite nad zareze • 
(2 mesti) na spodnji strani glavne enote in ENOTO1 
potisnite v glavno enoto.

Ročaji

ENOTA1

1) 
Namestite tu.

2)  Pritisnite ENOTA1, 
dokler ne slišite klika.

Namestite čelno ploščo.7 
Pritrdite zgornji kljukici (2 mesti) čelne plošče v zgornji reži • 
(2 mesti) na glavni enoti in zaprite čelno ploščo.

Čelna plošča

Zgornji kljukici 
(2 mesti)

2)  Pritisnite čelno 
ploščo, dokler 
ne slišite klika.

1)  Pritrdite kljuke.

Zgornji reži 
(2 mesti)

[Pogled od zgoraj]

Če je čelna plošča nepravilno postavljena, se lahko 
sproži varnostno stikalo. Delovanje morda ne bo 
mogoče. Stran 16. ►
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Priprave na zagon naprave
Nameščanje enote �

Nameščanje na mizo ali na tla

100 cm od stropa

50 cm od stene

50 cm od stene

Zračni pretok

10 cm od stene

Stena, ob kateri je postavljen čistilnik zraka, se lahko umaže, • 
odvisno od tipa stene in okolja, čeprav upoštevate navedene 
mere odmikov. V takih primerih enoto odmaknite še bolj od 
stene.
Če čistilnik zraka uporabljate dlje časa na istem mestu, • 
se lahko na dnu enote in na tleh nabere umazanija zaradi 
vsesavanja zraka na dnu enote. Priporočamo vam redno 
čiščenje. 

OPOMIN

POZOR

Zrak se izpihuje nekoliko v desno, vendar ni z enoto nič narobe.• 
Izberite mesto, od koder bo zrak dosegel celoten prostor.• 
Čistilnik zraka postavite na ravno, stabilno površino. Če so tla • 
neravna, bo se bo morda enota zelo tresla. 

Napotki za pametno namestitev

Da bi odstranili hišni prah, je najbolje enoto namestiti na najnižje mesto v prostoru. • 
Da bi odstranili cigaretni dim, je najbolje enoto namestiti na najvišje mesto v prostoru.
Če namestite čistilnik zraka nasproti klimatizacijske naprave, se poveča učinek kroženja • 
zraka. 
Enota nadzoruje neenakomernost temperature v prostoru in čisti zrak med ogrevanjem 
ali hlajenjem.
Namestite jo 2 m ali več od televizorjev, radijskih sprejemnikov in glasbenih stolpov.• 
(Učinek napetostnega vezja v enoti in kabel lahko povzročita popačeno televizijsko sliko 
ali šum.) 
Pazite, da brezžični telefon ali radijska ura ne bosta v bližini enote. 

Zračni pretok

Enote ne uporabljajte na naslednjih mestih.
Enote ne uporabljajte na mestih, izpostavljenih direktnemu soncu.• 
(Odziv glavne enote na signal daljinskega upravljalnika je lahko oslabljen ali se lahko spremeni barva ohišja.)
Enote ne uporabljajte na mestih, kjer je zelo vroče.• 
(Toplota lahko enoto razbarva ali jo deformira.)
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Priprava daljinskega upravljalnika �
V daljinskem upravljalniku je že nameščena 
baterija.

Daljinski upravljalnik se lahko uporablja, šele ko iz njega • 
izvlečete prozorno plastiko.

Prozorna 
plastika

Zamenjava baterij

Jeziček pokrovčka na zadnji strani 1 
daljinskega upravljalnika odmaknite 
v smeri puščice.

Izvlecite pokrovček.2 
Zamenjajte baterijo.3 
Pokrovček vrnite na njegovo mesto.4 

2 4

3
1

Poravnajte stranico + 
baterije +  s stranico 
pokrovčka in vstavite 
pokrovček.

Baterija

Jeziček

Električni vtič vtaknite  �
v električno vtičnico.

Napajalni vtič

Električna vtičnica

Dolžino napajalnega kabla 
lahko prilagodite tako, 
da višek zvijete v svitek. 

Kako uporabljati
Oddajnik daljinskega upravljalnika usmerite proti sprejemniku • 
na enoti.
Če je signalu kaj v napoto, na primer zavesa, ga enota morda 
ne bo sprejela.
Razdalja, s katere lahko daljinski upravljalnik oddaja, znaša • 
približno 6 m.

30° 30°

[Pogled od zgoraj]

5 m

Območje zaznavanja

6 m

5 m

Sprejemnik

Oddajnik

OPOMBA

Baterija
Baterije shranite na otrokom nedosegljivo mesto. • 
Če otrok slučajno pogoltne baterijo, ga takoj odpeljite k zdravniku.
Ko baterije zavržete, končnike prekrijte z izolirnim trakom.• 
Če baterije zavržete z drugimi kovinskimi predmeti, lahko pride do segrevanja, eksplozij ali vžigov.
Zamenjava baterije je potrebna po približno enem letu, a če je sprejem oslabljen, jo zamenjajte z novo gumbasto baterijo CR2025 (litijevo) • 
že prej.
Gumbasto baterijo, ki se bliža datumu zamenjave, bo morda treba zamenjati pred priporočenim datumom.• 
Da ne bi prišlo do okvar ali poškodb zaradi puščanja ali eksplozij, pazite, da boste gumbasto baterijo zamenjali, če enota dlje časa ni bila • 
v uporabi.
Gumbasta baterija je v daljinskem upravljalniku, tako da ga lahko začnete takoj uporabljati. Gumbasta baterija se lahko iztroši prej kakor • 
v enem letu. 

Daljinski upravljalnik
Pazite, da daljinski upravljalnik ne bo padal na tla ali se zmočil. (To lahko povzroči nepravilno delovanje.)• 
Signal morda ne bo dobro sprejet, če je prostor osvetljen s fl uorescentnimi svetili (na primer inverterskimi fl uorescentnimi svetili).• 
Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte v bližini opreme za razsvetljavo (v krogu 1 m). • 
(Občutljivost glavne enote na signal daljinskega upravljalnika se lahko zmanjša in lahko se spremeni barva ohišja enote.)



Prepričajte se, da je 
čelna plošča zaprta. 
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Kako krmiliti

Za zagon

Pritisnite  .
Enota se zažene in posveti lučka zračnega pretoka.• 

Ko med delovanjem pritisnete • , se delovanje 
zaustavi. 

Ko •  pritisnete naslednjič, se delovanje nadaljuje 
z enakimi nastavitvami.

(Primer začetnega zaslona)

Da otroci z enoto ne bi nepravilno ravnali

Varnostno zaklepanje pred otroki

Pritisnite •  in ga 2 sekundi držite, da bi sprožili varnostno 
zaklepanje pred otroki.

Varnostno zaklepanje sprostite tako, da spet pritisnete •  
in ga 2 sekundi držite. 
Varnostno zaklepanje pred otroki lahko sprostite tudi tako, da 
izvlečete vtič iz vtičnice in ga vtaknete nazaj po 3 sekundah ali več.

Da bi enota delovala v skladu s čistočo zraka

Samodejno delovanje ventilatorja

Pritisnite  .
Posvetita lučki za samodejno delovanje ventilatorja in ena od  • 
lučk za zračni pretok "  (Tiho)", "  (Majhen)", "  
(Standarden)" ali "  (Velik)". 

Da bi hitro očistili zrak v prostoru

Turbo delovanje

Pritisnite  .

Da bi nastavili časovnik 

Funkcija časovnika

Pritisnite  .
Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se izklop časovnika nastavi, kot sledi.• 

" " (1 ura) " " (2 ura) " " (4 ura) (Prekliči)
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Da bi ročno spremenili zračni pretok

Ročno delovanje zračnega pretoka

Pritisnite  .
Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se zračni pretok • 
spremeni, kot sledi. 
"  (Tiho)" "  (Majhen)" "  (Standarden)" "  (Velik)"

Da bi iz zraka očistili cvetni prah

Delovanje proti cvetnemu prahu

Pritisnite  .

Za tiho delovanje med spanjem

Delovanje med spanjem

Pritisnite  .
Posveti lučka za delovanje med spanjem in ena • 
od lučk zračnega pretoka "  (Tiho)" ali 
"  (Majhen)".

Da bi spremenili svetlost zaslona

Pritisnite  .
Svetlost zaslona se spremeni • 
vsakokrat, ko pritisnete gumb.
Le lučka senzorja za kakovost zraka in • 
lučka za zaznavanje vonja popolnoma 
ugasneta.

< Lučka senzorja za kakovost zraka / 
Lučka za zaznavanje vonja >

Svetle Pridušene OFF

< Druge lučke na zaslonu >

Svetle Pridušene Pridušene

OPOMBA
Delovanja ne zaganjajte in zaustavljanje z odklapljanjem in priklapljanjem • 
napajalnega vtiča, razen v primeru okvare.
Enote med delovanjem ne premikajte. • 
To lahko povzroči nepravilno delovanje ali okvare.

POZOR
Delovanje se varnostno zaustavi, če med • 
delovanjem odprete čelno ploščo.

Če pride do okvare med delovanjem �
Če na enoti lučke nenavadno svetijo ali signala • 
z daljinskega upravljalnika ni mogoče sprejeti med 
delovanjem zaradi motenj električne razsvetljave 
ali radijskih motenj, enkrat iztaknite napajalni vtič. 
Po 3 ali več sekundah ga spet vtaknite v vtičnico 
in zaženite delovanje.

Zagon / Zaustavitev �
Privzeta nastavitev zračnega pretoka je zračni • 
pretok "  (Samodejno delovanje ventilatorja)". 
Ko iztaknete napajalni vtič ali odstranite čelno 
ploščo, se nastavitev zračnega pretoka vrne 
na "Samodejno delovanje ventilatorja".
Pred čiščenjem se prepričajte, da ste delovanje • 
zaustavili in iztaknili napajalni vtič.

Samodejno delovanje ventilatorja �
Zračni pretok se samodejno nastavi na • 
"  (Tiho)", "  (Majhen)", "  (Standarden)" 
ali "  (Velik)" glede na stopnjo čistosti zraka.
Zmožnost čiščenja se izboljša, ko je zračni pretok • 
večji. 

Turbo delovanje �
Velik zračni pretok hitro odstrani vso nečistočo iz • 
zraka. To je primerna uporaba pri čiščenju prostora.

Tiho delovanje �
Izteka nežen tok zraka. To delovanje uporabljajte • 
med spanjem.
 Med tihim delovanjem se učinkovitost dezodoriranja 
zmanjša. Če prostor ni ustrezno dezodoriran, 
prosimo, da uporabite "Standarden" pretok ali 
močnejši način delovanja.

Delovanje proti cvetnemu prahu �
Zračni pretok preklaplja med " •  (Standarden)" 
in "  (Majhen)" vsakih 5 minut in ustvarja zmeren 
zračni pretok za lovljenje cvetnega prahu, preden 
se ta posede na tla.

Delovanje med spanjem �
Zračni pretok se samodejno izbira med " •  
(Tiho)" ali "  (Majhen)" v skladu s čistočo zraka. 
To je primerno za uporabo med spanjem. • 

Funkcija časovnika �
Preostanek časa je označen z lučko za izklop • 
časovnika.
Nastavljeni čas je mogoče spremeniti, če pritisnete • 
gumb, medtem ko časovnik odšteva.

Varnostno zaklepanje pred otroki �
Medtem ko je aktivirano varnostno zaklepanje, • 
sta delovanje enote in daljinskega upravljalnika 
omejena, tako da majhni otroci ne morejo ničesar 
pokvariti.

Krmiljenje z gumbom na enoti

Pritisnite  .

Način delovanja se spremeni vsakokrat, ko pritisnete gumb.• 

"  (Samodejni ventilator)" "  (Tiho)" "  (Majhen)" "  (Standarden)"

"Stop" "  (Delovanje med spanjem)" "  (Proti cvetnemu prahu)" "  (Turbo)" "  (Velik)"
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Tabela za hiter pregled vzdrževanja

Preden izvajate vzdrževanje, zaustavite enoto in iztakniknite napajalni vtič. (Sicer lahko pride do električnega udara ali poškodb.)

OPOZORILO

Za vzdrževanje dele odstranite, kot so oštevilčeni.
Za podrobnosti o odstranjevanju in nameščanju posameznih delov glejte Stran 17. ► . 

1 Čelna plošča 2 Predfi lter 3 ENOTA1
(Plazemski ionizator) 4 ENOTA2

(Pretočna enota)

Na zgornji sliki je ENOTA1, 
potem ko sta z nje 
odstranjeni plošči 
nasprotnih polov. 

Če se umaže
Obrišite

Vsaka dva tedna
Posesajte

Splaknite z vodo

Če posveti lučka "ENOTA1" 
Namočite, odcedite in posušite

Obrišite

Vsake 3 mesece, ali če 
posveti lučka "ENOTA2"

Namočite, odcedite in posušite

Obrišite

Umazanijo obrišite z vlažno • 
krpo.
Če je enota zelo umazana, • 
jo obrišite s krpo, navlaženo 
z nevtralnim detergentom.
Ne uporabljajte trdih krtač itd.• 

Uporabite sesalec, da bi • 
ostranili prah s predfi ltra, 
nato pa ga operite z vodo.
Če je zelo umazan, predfi lter • 
skrtačite z mehko krtačo in 
ga operite z nevtralnim 
deter gentom, nato pa ga 
posušite v senci.

Predfi lter popolnoma posušite, 
preden ga uporabite. Če na njem 
ostanejo kapljice, lahko začne svetiti 
lučka "ENOTA1".

Za odstranjevanje prahu uporabite sesalec.• 
Namočite v mlačni ali hladni vodi. (Približno za 1 uro)• 
Po namakanju ga dobro posušite.• 

Nega in čiščenje Stran 19, 20. ►

Ionizirni kabel

Ionizirno ohišje

Plošče nasprotnih polov

OPOMBA
Ko uporabljate detergent, ga na koncu skrbno obrišite, da na enoti • 
ne bi ostali sledovi.
Predfi ltra ne sušite na direktnem soncu.• 
Za čiščenje delov ne uporabljajte vode, toplejše od 50°C.• 
Delov ne sušite nad ognjem.• 
To lahko povzroči razbarvanje ali deformiranje delov, ki lahko 
postanejo neuporabni.

Ne uporabljajte bencina, benzena, razredčila, abrazivnega • 
praška, kerozena, alkohola itd.
(Pride lahko do pokanja, električnega udara ali požara.)
Glavne enote ne perite z vodo.• 
(Pride lahko do električnega udara, požara ali okvar.)

OPOZORILO
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5 Nagubani fi lter 6 Dezodorizirna 
katalizacijska enota 7 Glavna enota ali senzor 

vstopne zračne odprtine

Nagubani fi lter
Dezodorizirna 
katalizacijska enota

Belo stranico 
obrnite naprej.

Ne splakujte 
z vodo. 

Ne drgnite čelne 
površine. 

Vstopna zračna odprtina 
za senzor vonja

Vstopna zračna odprtina 
za senzor kakovosti zraka 

Če se prižge ali utripa lučka za fi lter
Zamenjajte

Če se umaže
Sesalec

Ne smete spirati z vodo

Če je zamašen
Sesalec

Obrišite

Zamenjava Stran 21. ►

Za odstranjevanje prahu uporabite sesalec.• 
Če se dezodorizirna katalizacijska enota • 
umaže, umazanijo obrišite z rahlo 
navlaženo krpo. Če je enota zelo umazana, 
jo obrišite s krpo, navlaženo z nevtralnim 
detergentom. 
Ne splakujte z vodo. (Če enoto operete • 
z vodo, se bo deformirala in ne bo več 
uporabna.)

Če sta glavna enota ali senzor vstopne • 
zračne odprtine za kakovost zraka/vonje 
zamašena s prahom, za odstranjevanje 
prahu uporabite sesalec.
Glavno enoto obrišite z rahlo navlaženo • 
krpo.

OPOMBA
Pazite, da ne boste opraskali površine čelne plošče ali poškodovali izboklin na njeni zadnji strani, ko jo odstranite. • 
Izbokline na zadnji strani delujejo kot varnostno stikalo, ki izključi napajanje, ko je čelna plošča odprta. 
Če so poškodovane, se enota ne bo mogla zagnati. 

Zadnja stran čelne plošče

Spodnja odprtina

Pazite, da teh izboklinic 
ne poškodujete. 

Izbokline

Ne dotikajte se notranjosti luknje na spodnji strani enote. • 
(Pride lahko do električnega udara.)
Posvetujte se s prodajalcem, če je enota poškodovana • 
in ne deluje.

OPOZORILO
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Odstranjevanje in nameščanje posameznih delov
Odstranite

Odstranite čelno ploščo.1 
Potisnite 2 sponki (levo in desno) in povlecite čelno ploščo • 
navzgor ter jo odstranite.

Pritisnite

Sponka
(po 1 na desni in levi strani)

Čelna plošča

Odstranite predfi lter.2 
Zadržite vdolbino in povlecite predfi lter. Nato odpnite • 
jezičke (4 mesta) predfi ltra z odprtin (po 2 na levi in desni) 
ENOTE1.

Povlecite predfi lter, da bi ga odstranili. 

Jezički 
(po 2 na desni 

in levi strani)

Predfi lter

Opomba
Preden odstranite 
predfi lter, za odstranje-
vanje prahu uporabite 
sesalec. 

Odstranite ENOTO1.3 
ENOTO1 držite za ročaje, povlecite jo navzgor • 
in jo odstranite.

Ročaji

ENOTA1

1) 
Povlecite

2) 
Navzgor

Odstranite dezodorizirno katalizacijsko 4 
enoto.

Dezodorizirno katalizacijsko enoto držite za ročaje, • 
povlecite jo navzgor in jo odstranite.

Ročaji

Dezodorizirna katalizacijska enota

1) 
Povlecite

2) 
Navzgor

Namestite

Namestite dezodorizirno katalizacijsko enoto.1 
Dezodorizirno katalizacijsko enoto držite za ročaje, • 
postavite izboklinice nad zareze (4 mesta) na spodnji 
strani glavne enote in jo potisnite v glavno enoto. 

Ročaji

Dezodorizirna 
katalizacijska enota

1) 
Namestite tu.

2)  Pritisnite dezodorizirno katalizaci-
jsko enoto, dokler ne slišite klika.

Pritrdite ENOTO1.2 
ENOTO1 držite za ročaj, izboklinice postavite nad zareze • 
(2 mesti) na spodnji strani glavne enote in ENOTO1 
potisnite v glavno enoto.

Ročaji

ENOTA1

1) 
Namestite tu.

2)  Pritisnite ENOTA1, 
dokler ne slišite klika.

Pritrdite predfi lter.3 
Namestite jezičke (4 mesta) predfi ltra v odprtine • 
(po 2 na levi in desni) ENOTE1.

Predfi lter

Drugi jezički 
(3 mesta)

Zgornji levi jeziček (1 mesto) 
(Zgornji levi jeziček je 
oblikovan drugače.)

ENOTA1

Namestite čelno ploščo. 4 
Pritrdite zgornji kljukici (2 mesti) čelne plošče v zgornji reži • 
(2 mesti) na glavni enoti in zaprite čelno ploščo.

Čelna plošča

Zgornji kljukici (2 mesti)

2)  Pritisnite čelno ploščo, 
dokler ne slišite klika.

1)  Pritrdite 
kljuke.

Zgornji reži 
(2 mesti)

[Pogled od zgoraj]

Če je čelna plošča nepravilno postavljena, se lahko 
sproži varnostno stikalo. Delovanje morda ne bo 
mogoče. Stran 16. ►
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Nosite gumijaste rokavice in pripnite plošče nasprotnih polov. Na ploščah nasprotnih polov in ionizirnih kablih si lahko porežete roke. 

OPOMIN

Odstranjevanje in pritrjanje plošč nasprotnih polov  �

ENOTA1

Plošče nasprotnih polov

Ionizirni kabel

Ionizirno ohišje

Čelna plošča

Odstranite

Odstranite čelno ploščo in ENOTO1. 1 
Stran 17. ►

Odstranite plošče nasprotnih polov 2 
z zadnje strani ENOTE1.

Skupaj stisnite beli in zeleni gumb (po 2 kompleta na levi • 
in desni), dvignite ploščo nasprotnih polov navzgor in jo 
odstranite.

Ionizirni kabel

Ionizirno ohišje

Če sočasno stisnete 
gumba na desni in na levi, 
je lažje premakniti ploščo 
nasprotnega pola. 

Pazite, da ne boste 
presekali notranjih 
ionizirnih kablov. 

Plošče 
nasprotnih 
polov

Gumb 
(zelen)

Gumb 
(bel)

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Namestite

Namestite plošče nasprotnih polov.1 
Namestite ploščo nasprotnih polov čez gumbe 1) 
(po 2 kompleta na levi in desni) na ionizirno ohišje.

Plošče nasprotnih polov se ne razlikujejo po strani (gor-dol, 
levo-desno). Namestite jih tako, da bo vidna puščica. 

Ionizirno ohišje

Plošče nasprotnih polov

Puščica

Gumb 
(bel)

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Varno vstavite, dokler ne klikne.2) 

Namestite še drugo ploščo nasprotnih polov.3) 

Namestite ENOTO1 in čelno ploščo. 2 
Stran 17. ►



ENOTA1
(Plazemski ionizator)

ENOTA2
(Pretočna enota)

*  Odstranite umazanijo 
z vatirano paličico itd.

Nosite 
gumijaste 
rokavice.
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Čiščenje ENOTE1 in ENOTE2

Čas za 
čiščenje

ENOTA1: 
Če posveti lučka "ENOTA1"

ENOTA2: 
Vsake 3 mesece, ali če 
posveti lučka "ENOTA2"

Način 
čiščenja Namočite, odcedite in posušite Obrišite

Če vas skrbijo oznake, enoto očistite, čeprav ne svetita lučki 
"ENOTA1" in "ENOTA2" 

Za podrobnosti o odstranjevanju in nameščanju 
posameznih delov glejte Stran 17. ► .

1)  Ionizirno ohišje 4)  Pretočna enota

2)  Ionizirni kabel (zadaj) 3)  Plošče 
nasprotnih polov

Postopek ENOTA1 ENOTA2 Opombe
1) Ionizirno ohišje 2) Ionizirni kabel 3) Plošče nasprotnih polov 4) Pretočna enota

Odstranite del. Stran 17, 18. ► Stran 18. ► Odprite čelno ploščo in izvlecite pretočno enoto.

Za odstranjevanje prahu uporabite 
sesalec.

Iz ionizirnega ohišja ali ENOTE2 ne odstranite vijakov.• 
To lahko privede do škode.

Namočite v mlačni ali hladni vodi. 
(Za približno 1 uro) Očistite ENOTO1 in ENOTO2 nekje, kjer lahko vse zmočite, na primer v kopalnici ali • 

v kuhinjskem koritu.
Če umazanija noče stran, ENOTO1 in ENOTO2 namočite v hladni ali mlačni vodi, v katero • 
ste vmešali nekaj nevtralnega tekočega detergenta (npr. sredstva za pomivanje posode).
Uporabite količino detergenta, navedeno v navodilih za uporabo detergenta.• 
Ne uporabljajte čistil v prahu, alkalnih ali kislih čistil, in ne drgnite s trdimi krtačami itd.• 
To lahko privede do deformacij in poškodb.
Če so iglice v ENOTI2 deformirane, se zmanjša učinkovitost dezodoriranja.• 

Umazanijo odstranite s krpo, mehko 
krtačo itd. 

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Obrišite

Za podrobnosti glejte 
1) in 2) spodaj.

Nosite 
gumijaste 
rokavice. Podrgnite

Splaknite pod tekočo vodo in 
odcedite. 

Če ostane na ENOTI1 ali ENOTI2 detergent, po čiščenju ne ugasneta lučki "ENOTA1" • 
in "ENOTA2", zato detergent dobro splaknite.
Pazite, da na enotah ne bodo ostale mucke čistilne krpe. Mucke lahko privedejo do okvar. • 

Posušite na dobro prezračenem, 
senčnem mestu. (Približno 1 dan)

Plastični deli se lahko deformirajo ali razbarvajo, če so izpostavljeni neposredni sončni • 
svetlobi.
Če na ENOTI1 ali ENOTI2 ostane voda, pa čeprav le v kapljicah, po čiščenju ne ugasneta • 
lučki "ENOTA1" in "ENOTA2", zato naj se dobro posušita v senci. 

Namestite dele. Stran 17, 18. ► Stran 18. ► Namestite pretočno enoto, kot je bila nameščena prej. 

1) Ionizirno ohišje  (Odstranite umazanijo po namakanju, a pred sušenjem.)

Umazanijo s plastičnih delov odstranite s krpo.• 
Uporabite vatirano paličico itd., da bi odstranili umazanijo v vdolbinah, kamor ne morete seči s prsti.• 
Pazite, da krpa na ohišju ne bo pustila muck. Mucke lahko privedejo do okvar.• 
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Ko brišete ali drgnete enote, nosite gumijaste rokavice. �
Na ploščah nasprotnih polov in ionizirnih kablih si lahko porežete roke. • 

Na zadnji strani plošč nasprotnih polov so ionizirni kabli. Pazite, da jih ne boste preščipnili, ko odstranjujete in nameščate enoti. �
Če enota deluje s presekanimi ionizirnimi kabli, zasveti lučka "ENOTA1". Ko lučka sveti, enota zbira le malo prahu.• 
Če ponesreči presekate ionizirne kable, jih je treba zamenjati z novimi. Posvetujte se s prodajalcem.• 
(Ionizirnega kabla ne zamenjujte sami.)

OPOMIN

Postopek ENOTA1 ENOTA2 Opombe
1) Ionizirno ohišje 2) Ionizirni kabel 3) Plošče nasprotnih polov 4) Pretočna enota

Odstranite del. Odprite čelno ploščo in izvlecite pretočno enoto.

Za odstranjevanje prahu uporabite 
sesalec.

Iz ionizirnega ohišja ali ENOTE2 ne odstranite vijakov.• 
To lahko privede do škode.

Namočite v mlačni ali hladni vodi. 
(Za približno 1 uro) Očistite ENOTO1 in ENOTO2 nekje, kjer lahko vse zmočite, na primer v kopalnici ali • 

v kuhinjskem koritu.
Če umazanija noče stran, ENOTO1 in ENOTO2 namočite v hladni ali mlačni vodi, v katero • 
ste vmešali nekaj nevtralnega tekočega detergenta (npr. sredstva za pomivanje posode).
Uporabite količino detergenta, navedeno v navodilih za uporabo detergenta.• 
Ne uporabljajte čistil v prahu, alkalnih ali kislih čistil, in ne drgnite s trdimi krtačami itd.• 
To lahko privede do deformacij in poškodb.
Če so iglice v ENOTI2 deformirane, se zmanjša učinkovitost dezodoriranja.• 

Umazanijo odstranite s krpo, mehko 
krtačo itd. 

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Obrišite

Za podrobnosti 
glejte 4) spodaj.

Splaknite pod tekočo vodo in 
odcedite. 

Če ostane na ENOTI1 ali ENOTI2 detergent, po čiščenju ne ugasneta lučki "ENOTA1" • 
in "ENOTA2", zato detergent dobro splaknite.
Pazite, da na enotah ne bodo ostale mucke čistilne krpe. Mucke lahko privedejo do okvar. • 

Posušite na dobro prezračenem, 
senčnem mestu. (Približno 1 dan)

Plastični deli se lahko deformirajo ali razbarvajo, če so izpostavljeni neposredni sončni • 
svetlobi.
Če na ENOTI1 ali ENOTI2 ostane voda, pa čeprav le v kapljicah, po čiščenju ne ugasneta • 
lučki "ENOTA1" in "ENOTA2", zato naj se dobro posušita v senci. 

Namestite dele. Namestite pretočno enoto, kot je bila nameščena prej. 

2) Ionizirni kabel (8 mest)
Umazanijo z ionizirnih kablov in okoliške plastike odstranite • 
z mehko krpo.

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Ionizirane kable 
očistite, ne da bi jih 
umaknili iz V-zareze.

*  Nežno obrišite ionizirne kable. 
Če jih boste vlekli, se lahko pretrgajo. 

4) Pretočna enota
Iglice obrišite z vatirano paličico ali mehko krpo, • 
če so umazane.
Umazanijo s plastičnih delov ( •  ) v notranjih območjih 
odstranite z vatirano paličico ali mehko krpo.
Ne odstranjujte vijakov. • 

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

 :  Plastični deli

Iglice nežno obrišite 
od osnove proti 
konici. 

Vatirana paličica

Iglic se ne dotikajte. 

*  Če so iglice deformirane, se zmanjša učinkovitost dezodoriranja.

POZOR

Delovanje se lahko varno izvaja, če na glavni enoti ni nameščena pretočna enota, vendar je pri tem dezodorirna funkcija močno zmanjšana. • 
Glavno enoto uporabljajte po tem, ko je nameščena pretočna enota. 



21

Čas za 
čiščenje

Ko lučka fi ltra na zaslonu 
posveti ali utripa

Dokler lučka ne začne svetiti ali utripati, 
nagubanega fi ltra ni treba zamenjati. 

Način 
čiščenja Zamenjajte

Dezodorizirna 
katalizacijska enota

Čelna plošča ENOTA1

Nagubani fi lter

Odstranite čelno ploščo in ENOTO1. 1 
Stran 17. ►

Zamenjajte nagubani fi lter z novim.2 
Odstranite iztrošeni nagubani fi lter.1) 

Nagubani fi lter snemite z izboklinid (po 5 na levi in desni) • 
dezodorizirne katalizacijske enote (sprednja stran).

Iz vsebnika vzemite nov nagubani fi lter in 2) 
ga namestite na dezodorizirno katalizacijsko 
enoto.

Luknjice (po 5 na levi in desni) nagubanega fi ltra • 
postavite na jezičke na levi in desni strani 
dezodorizirne katalizacijske enote.
Nagubani fi lter vstavite pod jezičke (4 mesta zgoraj • 
in spodaj) dezodorizirne katalizacijske enote. 

Izboklinice 
(po 5 na desni in levi strani)

Nagubani fi lter

Dezodorizirna 
katalizacijska enota

Zgornji in 
spodnji jezički 
(4 mesta)

Belo stranico 
obrnite naprej.

Namestite ENOTO1 in čelno ploščo. 3 
Stran 17. ►

Povežite napajalni vtič.4 

Pritisnite gumb za ponastavitev fi ltra na zgornjem 5 
delu čelne plošče in ga 5 sekund držite.
(Lučka fi ltra ugasne s kratkim piskom.) 

Gumb za ponastavitev 
fi ltra

Celo če nagubani fi lter zamenjate, lučka fi ltra ne bo ugasnila, • 
če ne boste za 5 sekund pritisnili gumba za ponastavitev fi ltra.

OPOMBA
Rezervni nagubani fi lter naročite pri svojem prodajalcu.• 
Nagubani fi lter zamenjajte, ko začne svetiti ali utripati lučka fi ltra, • 
tudi če se vam zdi čist. Količina vidne umazanije ne predstavlja 
zmogljivosti fi ltra. 
Interval za zamenjavo nagubanega fi ltra je različen glede na to, • 
kako se uporablja enota in kje je nameščena.
Lučka fi ltra posveti po približno 2 letih, če je enota v uporabi vsak 
dan v hiši, kjer se na dan pokadi po 10 cigaret.
(Interval za zamenjavo se skrajša, če se enota uporablja v hiši, 
kjer je zrak zelo umazan.)
Če zamenjate nagubani fi lter, preden posveti lučka, ker je na njem • 
vidna umazanija ali ker ustvarja vonjave, pritisnite in 5 sekund 
držite gumb za ponastavitev fi ltra.

Dodatki

POZOR
Za zamenjavo nagubanega fi ltra se obrnite na servisno delavnico.• 

Del Model

Nagubani fi lter 5 kosov KAC017A4E

Če je enota v uporabi z umazanimi deli• 
Zrak se ne očisti.• 
Vonjave se ne odstranijo.• 
Prihaja lahko do ustvarjanja neželenih vonjav.• 

Nagubani fi lter zavrzite kot negorljiv odpadek.• 

Zahteve za ekološko odstranitev �
Vaš izdelek in baterije, priložene krmilniku, so označeni 
s to oznako. Ta oznaka pomeni, da električnih in 
elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati 
v skupnih gospodinjskih odpadkih.
Za baterije je včasih pod oznako natisnjen še kemični simbol. 
Ta kemični simbol pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine 
nad določeno stopnjo koncentracije. Možni kemični simboli:

Pb: svinec (0,004%) �
Hg: živo srebro (>0,0005%) �

Odlaganje izdelka mora biti izvedeno v skladu z ustrezno lokalno 
in nacionalno zakonodajo.
Za enote in odpadne baterije mora poskrbeti specializiran 
predelovalni obrat za ponovno uporabo, reciklažo in rekuperacijo.
S tem, da zagotovite pravilno odlaganje odpadnih materialov, boste pripomogli 
k zmanjševanju potencialno negativnih vplivov na okolje in zdravlje ljudi.
Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, 
če želite več informacij.

Zamenjava oljnega fi ltra



ON / OFF / Gumb za spreminjanje načina delovanja

Lučka stopnje zračnega pretoka
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Nastavitev občutljivosti senzorja za kakovost 
zraka (senzor za prah)
Občutljivost senzorja za kakovost zraka je mogoče spremeniti.

Pritisnite 1  na enoti za 10 sekund.

Ko pritisnete 2 , usmerite daljinski upravljalnik in pritisnite 

 .
Zasliši se pisk sprejema in ena od lučk stopnje zračnega pretoka " •  (Majhen)", "  (Standarden)" 
ali "  (Velik)" 5 sekund utripa, nato pa zasveti ustrezna lučka nastavljene občutljivosti.

Sprememba občutljivosti z uporabo 3  na enoti.

Vsakokrat, ko pritisnete gumb, posveti lučka zračnega pretoka in občutljivost se spremeni, kot je prikazano spodaj.• 
Občutljivost je prikazana z lučkami zračnega pretoka.• 
Če se lučke zračnega pretoka ne spremenijo, iztaknite vtič iz vtičnice, počakajte vsaj 3 sekunde, nato pa spet vtaknite vtič in postopek 
ponovite od začetka. 

Lučka stopnje 
zračnega pretoka Občutljivost

Da bi dvignili občutljivost: 
 Izberite lučko "  (Majhen)" zračni 
pretok. 

"Majhen" Visoko Senzor se hitreje odzove na prah.

Da bi zmanjšali občutljivost: 
 Izberite lučko "  (Velik)" zračni 
pretok.

"Standarden" Normalen Privzeta nastavitev

"Velik" Majhen Senzor se manj odziva na prah.

Ko se odločite za neko nastavitev, usmerite daljinski upravljalnik v enoto in pritisnite 4 .
Zasliši se pisk sprejema in lučka, ki ustreza stopnji občutljivosti, utripa.• 

Odstranite napajalni vtič, medtem ko nastavljena lučka utripa, počakajte vsaj 3 sekunde in 5 
vtič spet vtaknite v vtičnico.

OPOMBA
Občutljivost senzorja za kakovost zraka je mogoče nastaviti, če enota deluje ali je ugasnjena.• 
Če se korak • 5 ne izvede, enota ne preklopi nazaj v normalni način delovanja.
Če se korak 5 izvede sredi nastavljanja, tega ni mogoče dokončati. 

Gumb OFF TIMER (izklop časovnika)



Čelna plošča

Dezodorizirna 
katalizacijska enota

Ionizirni kabel
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Pogosto zastavljena vprašanja
Preden se posvetujete s prodajalcem, preverite naslednje. 

Lučka senzorja za kakovost zraka 
ostane rdeča ali rumena.

Do tega pride zaradi prahu, ki se nabere 
v senzorju za kakovost zraka.
Za odstranjevanje prahu iz vstopne zračne 
odprtine ali senzorja za kakovost zraka uporabite 
sesalec. Stran 16. ►

Lučka za fi lter se prižge ali utripa.
Zamenjajte nagubani fi lter z novim in za 5 sekund 
pritisnite gumb za ponastavitev fi ltra. Stran 21. ►

Lučke za zračni pretok sočasno utripajo. 
Iztaknite napajalni vtič in odstranite oviro. Napajalni vtič spet 
priklopite in vključite napravo. Stran 25. ►

Sveti lučka ENOTA.

ENOTA1: Plazemski ionizator je umazan.
ENOTA2: Pretočna enota je umazana.
Namočite in operite. Stran 19, 20. ►
Funkcija električnega zbiranja prahu in dezodoriranja je močno 
zmanjšana, ker se dovajanje elektrike ionizirnim kablom in pretočni 
razelektritvi zaustavita iz varnostnih razlogov.
Enoto uporabljajte po čiščenjo notranjosti, ko ugasneta lučki "UNIT1" 
"UNIT2". (Tudi ko sta lučki prižgani, delovanje ne predstavlja 
nevarnosti.)

Vprašanje : Ali se sme dezodorizirna katalizacijska enota oprati z vodo?
Je treba enoto zamenjati?

Odgovor : Ne, dezodorizirna katalizacijska enota se ne sme oprati z vodo. (Če enoto operete z vodo, se bo deformirala 
in ne bo več uporabna.) 
Če dezodorizirno katalizacijsko enoto z vodo operete po pomoti, se posvetujte s prodajalcem. 
Enoto odstranite iz glavne enote in za odstranjevanje prahu uporabite sesalec. Dezodorizirne katalizacijske enote 
ni treba zamenjati z novo.
Če je vonj problem, površino dezodorizirne katalizacijske enote lahko navlažite z razpršilnikom in jo posušite 
na senčnem in dobro prezračenem mestu (približno 1 dan). 

Vprašanje : Občutljivost senzorja za kakovost zraka 
se zdi premajhna.

Odgovor : To je zato, ker je čas odzivnosti senzorja za kakovost 
zraka odvisen od velikosti prostora. 
Če je enota nameščena na najnižjem mestu v prostoru, 
je lahko odzivnost na cigaretni dim ali druge vonjave 
slaba. 
Zamenjajte mesto namestitve enote ali prilagodite 
občutljivost senzorja za kakovost zraka. Stran 22. ►

Vprašanje : Kaj narediti, če se ionizirni kabli presekajo?

Odgovor : Če se ionizirni kabli presekajo, jih je treba zamenjati.
Posvetujte se s prodajalcem. Ionizirnih kablov ne 
zamenjujte sami.

"Če svetijo ali utripajo  �
naslednje lučke"
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Odpravljanje težav
Preden se posvetujete s prodajalcem ali prosite za popravilo, preverite naslednje točke.  
Če težav ne morete odpraviti, se posvetujte s prodajalcem. 

Enota ne deluje.

Enota ne deluje, niti če je 
prižgan gumb ON/OFF. 

Je čelna plošča pravilno nameščena?  ● Stran 10. ►

So izboklinice na zadnji strani čelne plošče polomljene? ●
Preglejte izboklinice.  Î Stran 16. ►  
Če so izboklinice polomljene, se posvetujte s prodajalcem. 

Je baterija daljinskega upravljalnika iztrošena?  ● Stran 12. ►

Želeni rezultati niso dobljeni. 

Zrak se ne očisti.

Je enota postavljena na mestu, od koder zrak ne doseže  ●
celotnega prostora ali kaj ovira zračni pretok? 

Izberite mesto, kjer ni ovir in od koder lahko zrak doseže celoten  Î
prostor.

So predfilter, nagubani filter ali ENOTA1 umazani? ●
Očistite jih.  Î Stran 15-21. ►  
Če je vonj dezodorizirne katalizacijske enote problem, nežno 
navlažite površino enote z razpršilnikom, nato pa jo posušite 
na senčnem in dobro prezračenem mestu.

Čeprav so v zraku vonjave, 
sveti zelena lučka. 

Ali se ob zagonu delovanja enote sprosti večja količina vonja? ●
Nivo vonja začetne 1 minute je uporabljen za nastavitev osnovne,  Î
izhodiščne občutljivosti senzorja za vonj. Enoto nastavite na 
delovanje z močnejšim zračnim pretokom. Stran 8. ►  
Osnovno nastavitev občutljivosti spremenite, kot sledi.  
Ko je zrak čist (ni čutiti vonjav), izklopite napajalni vtič in 
počakajte vsaj 3 sekunde. Napajalni vtič spet povežite in zaženite 
napravo. 

Vonj prihaja iz izstopne zračne 
odprtine. 

Je bil začasno ustvarjen močnejši vonj? (npr. je več ljudi kadilo,  ●
ste pekli meso itd.)

Pustite, naj enota deluje in vonj se bo sčasoma porazgubil.  Î
Ste enoto premaknili v drug prostor? ●

Morda so bile vonjave v prejšnji sobi.  Î
Pustite, naj enota nekaj časa deluje.

Se v prostoru ves čas ustvarjajo vonjave? (npr. barva,  ●
novo pohištvo, tapete, razpršila, kozmetika, kemikalije itd.)

Ker vonja, ki se neprestano sprošča, ni mogoče popolnoma  Î
odstraniti, uporabite sistem za ventilacijo prostora ali pa naj enota 
nekaj časa deluje v dobro prezračenem prostoru.

Ko se ustvari ozon, ga boste morda zavonjali.   ●
Količina ustvarjenega ozona je zanemarljiva in ne vpliva na vaše 
zdravje.
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Odpravljanje težav
Preden se posvetujete s prodajalcem ali prosite za popravilo, preverite naslednje točke.  
Če težav ne morete odpraviti, se posvetujte s prodajalcem.

Lučka se prižge ali utripa.

Lučke za zračni pretok  �
sočasno utripajo.
Enota ne izpihuje zraka. �

Je ovira v izstopni zračni odprtini? ●
Iztaknite napajalni vtič in odstranite oviro. Napajalni vtič spet  Î
priklopite in vključite napravo.  
Če se stanje ne spremeni ali ne morete odstraniti ovire, 
se posvetujte s prodajalcem. 

Lučka "ENOTA1" ali "ENOTA2" 
ne ugasne ali se ne prižge 
nazaj po čiščenju ENOTE1 
in ENOTE2.

Sta ENOTA1 in ENOTA2 pravilno nameščeni in nastavljeni? ●
Vstavite ENOTO1 tako, da klikne.  Î
Vstavite ENOTO2 do konca. Stran 17-20. ►

So v ENOTI1 ali v ENOTI2 po čiščenju ostale kapljice vode,  ●
detergent ali delci tkanine?

Po čiščenju ENOTO1 in ENOTO2 dobro splaknite, da v njima  Î
ne bodo ostali madeži detergenta ali delci tkanine, nato pa ju 
popolnoma posušite.

So ionizirni kabli presekani? ●
Preverite ionizirne kable. S prodajalcem se posvetujte  Î
o zamenjavi z novimi. 

Lučka filtra ne ugasne, čeprav 
je bil nagubani filter zamenjan. 

Ste pritisnili gumb za ponastavitev filtra za 5 sekund? ●
Celo če nagubani filter zamenjate, lučka filtra ne bo ugasnila,  Î
če ne boste za 5 sekund pritisnili gumba za ponastavitev filtra.

Stran 21. ►

Drugo

Na kovinskem delu ENOTE2 
je madež od ožganine. Ta madež ustvari pretočna razelektritev in ni neobičajen.  ●

Televizijska slika je popačena. 

Sta TV ali radio nameščena v krogu 2 m od enote ali je notranja  ●
antena preblizu enote?
Sta napajalni kabel ali antena TV-ja ali radia preblizu enote? ●

Odmaknite enoto kolikor je mogoče daleč od TV-jev, radiev  Î
in anten. 

Slišati je zvok.

Med delovanjem je slišati 
pokljanje ali brnenje.

Sta ENOTA1 in ENOTA2 pravilno nastavljeni?  ●
Vstavite ENOTO1 tako, da klikne.  Î
Vstavite ENOTO2 do konca. Stran 17-20. ►

Se je na ENOTO1 ali ENOTO2 prilepil prah?  ● Stran 19, 20. ►

Med delovanjem je slišati 
sikanje. 

ENOTA2 ustvarja sikajoč zvok, kar povzroča izpust pretočne  ●
razelektritve. 
Glede na pogoje uporabe je zvok lahko nižji ali se spremeni, 
vendar to ne pomeni, da obstajajo težave z delovanjem. 
Če zvok vztraja, spremenite mesto postavitve enote.
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ZAPISKI
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Dvorazsežna črtna koda 
je koda za proizvajalca.


