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7 etapów uzdatniania powietrza

1. Filtr wstępny - zatrzymuje kurz, włosy, sierść zwierząt i inne większe cząstki. Filtr 
wielokrotnego użytku, może być odkurzany lub myty pod bieżącą wodą. 

2. Filtr HEPA (pierwszy) - eliminuje drobne cząsteczki, które nie zostały wychwycone na 
powierzchni filtra wstępnego. Skutecznie absorbuje 99,97% toksyn i zanieczyszczeń 

o wielkości ≥  0,3µm, w tym cząsteczki pyłów zawieszonych  PM10 i  PM2.5 (zwyczajowo 
nazwanych smogiem).

3. Filtr węgla aktywowanego - odpowiada za pochłanianie groźnych dla zdrowia metali 
ciężkich, usuwa z powietrza  formaldehydy oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy, takie jak 
dym tytoniowy czy spaliny.

4. Sito molekularne - inaczej filtr zeolitowy, wchodzi w skład kasety filtracyjnej (razem 
z filtrem węglowym i filtrem katalitycznym). Podobnie jak filtr węglowy, materiał użyty do sita 
molekularnego posiada dużą ilość mikroporów lecz o innej wielkości niż węgiel aktywny, przez 
co wyłapuje cząstki, które nie zatrzymały się na wcześniejszym filtrze węgla aktywowanego.

5. Filtr HEPA (drugi) - jego zadaniem jest uzupełnienie procesu filtracji i zatrzymanie cząstek, 
które nie zostały wychwycone na poprzednich filtrach.

6. Filtr zimnokatalityczny - jest powszechnie stosowany jako pochłaniacz LZO (Lotnych 
Związków Organicznych), w tym formaldehydu. W procesie zimnej katalizy nie bierze udziału 
promieniowanie UV (w przeciwieństwie do fotokatalizy). W temperaturze pokojowej szybkość 
rozkładu w.w. związków na powierzchni filtra zimnokatalitycznego wynosi ok. 90%. Złoże 
rozdrobnione na filtrze ma również działanie antybakteryjne i przeciwpleśniowe. Składniki 
filtra zimnokatalitycznego nie biorą udziału w reakcjach - filtr może być używany przez długi 
czas bez regeneracji.

7. Generator jonów ujemnych - Aniony które znane są również jako "witaminy w powietrzu",  
pomagają zwalczyć uciążliwy kaszel, alergie, nadciśnienie krwi, poprawiają apetyt, 
wprowadzają w spokojny nastrój. Generator produkuje 10 milionów cząstek  anionów na 
sekundę.

Etapy 2-6 zachodzą w kasecie w filtracyjnej.

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA POWIETRZA
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MAX

SPEED

TIMER

AUTO

SLEEP

LOCK

ON/OFF: Umożliwia włączenie / wyłączenie urządzenia.

MAX: Służy do włączenia szczytowego programu, w tym trybie wentylator uruchamia się z 
maksymalną prędkością, w celu jak najszybszego oczyszczenia powietrza (maksymalny czas 
działania programu wynosi 60 minut).

SPEED: Umożliwia wybór jednej z czterech prędkości wentylatora. 

TIMER: Za pomocą tego przycisku można ustawić czas w przedziale od 1 do 12 godz.:

• w przypadku włączonego urządzenia - po upływie określonego czasu nastąpi 
automatyczne wyłączenie oczyszczacza.

• w przypadku wyłączonego urządzenia - po upływie określonego czasu nastąpi 
automatyczne włączenie oczyszczacza.

AUTO: Włączenie trybu automatycznego. 

SLEEP: Służy do włączenia / wyłączenia trybu nocnego.

LOCK: Blokada panelu sterującego.

Przyciski funkcyjne: 

x aktualną prędkość wentylatora,
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x stężenie pyłów PM2,5 (µg/m ), 
x ustawienia regulatora czasowego.

MAX SPEED TIMER AUTO SLEEP LOCKTIMER

PM Index

SPEED

ON/OFF

Obsługa panelu sterującego
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Wyświetlacz numeryczny prezentuje:

Dźwięki wyboru

Przyciski panelu sterującego wykonane są w technologii dotykowej. Aby ułatwić obsługę urządzenia, 
każde naciśniecie przycisku na panelu sterującym potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym.

TIMER

PM Index

SPEED

ON/OFF



Demontaż kasety filtracyjnej

1. Panel przedni  - złap panel na środku, po obu jego bokach, 
a następnie pewnym ruchem pociągnij w swoim kierunku. Staraj się 
nie używać nadmiernej siły, tak by nie wyłamać dolnych zaczepów 
montażowych ( Rys. 1).

2. Filtr wstępny - na środku ramki znajdują się dwa wypusty, złap je 
i pociągnij filtr w swoją stronę (Rys. 2).

3. Kaseta filtrująca - złap za górne wszywki z nadrukiem wektora 
kierunku instalacji i pociągnij kasetę  w swoim kierunku (Rys. 2). 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zdejmij przedni panel, wyjmij kasetę filtracyjną i zdejmij 
z niej folię zabezpieczającą. Korzystanie z urządzenia z zafoliowaną kasetą filtracyjną może doprowadzić 
do uszkodzenia wentylatora.  

Rys. 2

Rys. 1

BARDZO WAŻNE!

• Ustaw oczyszczacz w odległości nie mniejszej niż 2 metry, od innych urządzeń elektronicznych 
(np. TV, radio, komputer, itp.), aby zminimalizować możliwość zakłócenia pracy oczyszczacza. 

• Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu zasłon oraz materiałów mogących zablokować wlot lub wylot 
powietrza. W przypadku zaburzenia cyrkulacji powietrza w urządzeniu może ono działać 
nieprawidłowo.

• Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na gwałtowne zmiany temperatury oraz nie 
wystawiaj go na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Oczyszczacz 
powinien być eksploatowany w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, 
w temperaturze mieszczącej się w przedziale od 0 do 35°C.

• Zawsze stawiaj oczyszczacz na suchej, poziomej i stabilnej powierzchni. Staraj się nie ustawiać 
urządzenia na dywanach czy wykładzinach z długim, gęstym włosiem. 

• Planując ustawienie oczyszczacza w mieszkaniu unikaj pomieszczeń zawilgoconych lub narażonych na 
dużą wilgotność, np. takich jak łazienka, kuchnia itp. Wilgotne, gorące powietrze oraz tłuszcz mogą 
zakłócać pracę czujnika zanieczyszczeń, a także źle wpływać na samą konstrukcję urządzenia.

• Aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza unikaj ustawiania oczyszczacza w kątach 
pomieszczenia, za drzwiami lub we wnękach. Staraj się zachować przynajmniej 50 cm wolnej przestrzeni 
przed otworami wlotu i wylotu powietrza.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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Przed demontażem 
filtrów, wyłącz 
urządzenie oraz odłącz
je od źródła zasilania. 

Miejsce instalacji

Urządzenie 

Filtr wstępny

Kaseta filtracyjna

Rys. 4

SPEED

AUTO

LOCK

AUTO

+
TIMER

Rys. 3

UWAGA:

1. Kaseta filtracyjna - rozpakuj nową kasetę i usuń z niej folię zabezpieczającą. Włóż ją do urządzenia 
zgodnie z kierunkiem wskazanym na wszywkach (Front), które znajdują się na górnej krawędzi (Rys. 3).

2. Filtr wstępny - na środku ramki znajdują się dwa wypusty, złap je i obsadź filtr w otworach montażowych 
w urządzeniu (Rys. 3).

3. Panel przedni - włóż dolne zaczepy do otworów w urządzeniu, a następnie delikatnie dopchnij pokrywę, 
tak aby magnesy zamontowane w górnej części urządzenia przytrzymały pokrywę.

ON/OFF

Instalacja kasety filtracyjnej

Obsługa urządzenia
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Podłącz urządzenie do gniazda zasilającego, a następnie naciśnij przycisk ON/OFF aby 
je włączyć. 

Naciśnij przycisk MAX, aby aktywować tryb szybkiego oczyszczania powietrza 
(maksymalny czas działania programu wynosi 60 min.).

Naciśnij przycisk SPEED aby ręcznie ustawić prędkość wentylatora. Uwaga - zmiana 
prędkości wentylatora, wyłącza tryb automatyczny (patrz niżej).

Naciśnij przycisk AUTO, aby włączyć tryb automatyczny. W tym trybie urządzenie 
dostosowuje parametry pracy, m.in. prędkość wentylatora do stopnia 
zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu.

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk LOCK, aby aktywować blokadę 
przycisków panelu sterującego. 

W celu wyłączenia na wyświetlaczu informacji o konieczności wymiany filtra, po 
wymianie kasety filtrującej, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jednocześnie 
przyciski AUTO + TIMER



UWAGA! 
Przed przystąpieniem do poniższych czynności, odłącz źródło zasilania od urządzenia. 

Czyszczenie obudowy

Aby zapewnić sprawność oczyszczacza na długi czas, należy regularnie przeprowadzać jego konserwację.  
Z biegiem czasu na obudowie urządzenia, a także w miejscach wlotu i wylotu powietrza, mogą zbierać się 
zanieczyszczenia (takie jak kurz, pył, włosy itp.) Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej wilgotnej 
ściereczki z dodatkiem łagodnego detergentu, natomiast miejsca wlotu i wylotu powietrza oczyść za 
pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza. Nigdy nie używaj do czyszczenia silnych środków chemicznych 
lub ściernych. 

Czyszczenie filtrów

Aby uzyskać najlepszą wydajność filtrowania oraz zoptymalizować żywotność filtrów, należy czyścić je 
regularnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

1. Filtr wstępny - może być odkurzany lub myty pod bieżącą wodą.

2. Kaseta filtrująca - może być czyszczona tylko i wyłącznie z wierzchu za pomocą suchej, miękkiej 
ściereczki lub odkurzacza. Do czyszczenia kasety filtrującej nigdy nie używaj wody, płynnych lub 
aerozolowych środków czystości, ponieważ doprowadzi to do jej uszkodzenia. Aby zregenerować 
molekuły węgla aktywnego, wystaw kasetę na działanie promieni słonecznych przez około 2-3 godziny. 

Skuteczność filtracyjna kasety przewidziana jest na ok. 3000 godz. pracy. Po upływie tego czasu, 
na wyświetlaczu urządzenia pojawi się stosowny komunikat, informujący o konieczności jej wymiany. 
Kaseta filtrująca powinna być wymieniona na nową, przynamniej raz w roku, należy jednak pamiętać, 
że zużycie filtrów powietrza zależne jest od środowiska w jakim są one eksploatowane. Jeżeli filtrowane 
powietrze cechuje się bardzo dużym zanieczyszczeniem przez cały rok, kasetę należy wymieniać częściej 
( od 2 do 4 razy w ciągu roku).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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Każda informacja opatrzona tym znakiem oznacza zakaz wykonania 
określonego działania, w przeciwnym przypadku użytkownik naraża się 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz trwałe uszkodzenie produktu.

Znak ten informuje o konieczności ścisłego przestrzegania wskazówek 
w trakcie obsługi urządzenia, tak by nie narazić się na niebezpieczeństwo 
oraz uniknąć uszkodzenia produktu.  

Każda informacja opatrzona tym znakiem oznacza konieczność 
szczególnego zwrócenia uwagi przez użytkownika podczas obsługi 
produktu, tak by nie doprowadzić do jego uszkodzenia.Pamiętaj

Uwaga

Zabronione

UWAGA! 
Poniższe zasady związane są z bezpiecznym użytkowaniem produktu. Przestrzegaj wskazanych środków 
ostrożności w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa uszkodzenia urządzenia oraz narażenia się na 
utratę zdrowia. Zasady bezpieczeństwa wskazują niebezpieczeństwo, zakres zagrożeń oraz możliwe 
sytuacje awaryjne.

1. Upewnij się, że źródło zasilania do którego ma być podłączone urządzenie, posiada odpowiednie 
uziemienie. Urządzenie może być podłączone tylko do gniazdka 220-240V / 50Hz. Do podłączenia nie 
używaj przedłużaczy ani adapterów. Instalacja musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, 
w którym urządzenie jest używane.

2. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że obudowa, przewód zasilający lub wtyczka 
nie są uszkodzone. Upewnij się, że przewód nie jest naciągnięty ani narażony na działanie ostrych 
przedmiotów lub krawędzi. W przypadku uszkodzenia wtyczki zasilającej, powinna zostać ona 
wymieniona przez producenta. 

3. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru z tym urządzeniem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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Nie używaj oczyszczacza 
w pomieszczeniach wypełnionymi 
łatwopalnymi gazami, 
takimi jak wodór, gaz 
ziemny, propan i inne.

Nie używaj oczyszczacza, jeśli przewód
zasilający lub wtyczka są uszkodzone
lub gniazdko ścienne jest obluzowane.

Nie używaj urządzenia 
w zawilgoconych lub narażonych na 
wysokie zawilgocenie miejscach. 

Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza.

Nie włączaj urządzenia bez 
zainstalowanych filtrów. 

Po podłączeniu urządzenia do
zasilania, nie dotykaj metalowych
części, aby uniknąć przypadkowego
porażenia prądem.

Urządzenie może być podłączone
tylko do gniazdka 220-240 V / 50 Hz.

Jeżeli na wtyczce zebrał się kurz, 
wyczyść go za pomocą suchej 
ściereczki.

Do czyszczenia urządzenia nie 
używaj alkoholu ani rozpuszczalników 

Nie używaj urządzenia w bliskiej 
odległości źródeł ciepła, takich jak
np. piece czy grzejniki. 

Odłącz źródło zasilania, przed
przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia lub w przypadku gdy
jest ono nieużywane przez dłuższy
czas.

Aby zapobiec przypadkowemu
uszkodzeniu czujnika powietrza,
do czyszczenia obudowy w miejscu
jego instalacji, używaj tylko miękkiej
suchej ściereczki.

To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej sprawności fizycznej,
zdolnościach sensorycznych lub
manualnych.
Nie jest również przeznaczony do użytku 
przez osoby z brakiem doświadczenia i 
wiedzy, o ile nie otrzymały nadzoru lub
instrukcji dotyczącej korzystania
z urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.

Przenosząc urządzenie, zawsze
używaj przeznaczonego do tego
uchwytu, znajdującego się z tyłu
obudowy.

Nie wkładaj palców, ani żadnych 
przedmiotów do otworów wlotu
i wylotu powietrza. 

Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj 
wtyczki zasilania mokrymi rękami. 
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Problem               Rozwiązanie 

Urządzenie nie włącza się

1. Sprawdź czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona
do gniazdka. 
2. Sprawdź czy przednia pokrywa jest zainstalowana
w poprawny sposób.

Zanieczyszczenia nie są
usuwane z otoczenia,
a urządzenie pracuje
coraz głośniej

Nieprzyjemny zapach

Słaby przepływ powietrza 

1. Sprawdź czy zdjęto folię zabezpieczającą z kasety filtracyjnej.
2. Sprawdź czy wlot lub wylot powietrza nie jest blokowany
przez jakieś przedmioty lub zanieczyszczenia. 
3. Sprawdź czy kaseta filtracyjna nie jest znacznie zanieczyszczona.
Wyczyść lub w razie konieczności wymień kasetę. 

1. Sprawdź, czy filtry zostały założone poprawnie.
2. Odczyt czujnika może zakłócać para wodna, opary czy spraye. 
Sprawdź działanie urządzenia w innym, czystym otoczeniu. 
3. Sprawdź czy kaseta filtrująca nie jest znacznie zanieczyszczona,
wyczyść lub w razie konieczności wymień kasetę. 

1. Wyczyść filtr wstępny oraz kasetę filtrującą, po czyszczeniu 
wystaw kasetę na działanie promieni słonecznych, na około 
2-3 godziny.
2. Wymień kasetę na nową.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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żółty = akceptowalna jakość powietrza

czerwony = zła jakość powietrza

niebieski = dobra jakość powietrza

Wskaźnik jakości powietrza zielony = b. dobra jakość powietrza

Rodzaj czujnika GE USA

Moc znamionowa 80 W

Napięcie zasilania 220-240 V~ / 50 Hz

Model AP Neo

Maks. przepływ powietrza 3750 m / h

Generator jonów 310 milionów cząsteczek / cm

2do 100 mPowierzchnia oczyszczania

42 x 69 x 24 cmWymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)

Waga netto 9,5 kg



Wskaźnik jakości
powietrza

Czujnik jakości 
powietrza

Wyświetlacz
cyfrowy

Zasilanie 
silnika 

bezszczotkowego

Generator 
jonów

Generator jonów

Panel sterowaniaWyświetlacz 
LED

Przyciski
dotykowe

Micro Switch

Panel Protection 

Design

Micro Switch

Panel Protection 

Design

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.

To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. 
Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać 
recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem 
elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich 
przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska 
(Dee 2002/96/CE).
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OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, 
zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie 
świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do 
ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu 
elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja 
Odzysku CCR REEWEEE, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.
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