
NÁVOD K POUŽITÍ



(1) Ultrafialové sv tlo: isti ka obsahuje ultrafialové sv tlo, které pomáhá vytvá et zdravé
prost edí v míst , kde je umíst na.
(2) Automatický asova : isti ka pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se
opakuje.
(3) T írychlostní ventilátor: Rychlá, st ední a pomalá jsou 3 rychlostní úrovn isti ky.
(4) Dálkové ovládání: V balení naleznete i ultra-tenký dálkový ovlada .

(1) Ultrafialové sv tlo: Ni í bakterie s úsp šností p ekra ující 90,2%
(2) Nano TiO2: Ú innost p i ni ení bakterií p esahuje 99,99%. Také pohlcuje zápach, plísn , rez a
další škodlivé prvky ze vzduchu.
(3) HEPA filtr: Pohlcuje ástice menší než 0,0001 mm, nap íklad pyl, prach nebo bakterie.
U innost tohoto filtru je vyšší než 99,97%.
(4) Aktivní uhlíkový filtr: Zachycuje a rozkládá více než 90% škodlivých plyn  obsažených ve
vzduchu jako jsou formaldehydy, sirovodík a amoniak. Také zabijí viry a bakterie.
(5) Vstupní filtr: Omyvatelný filtr pohlcuje v tší ástice
(4) Ozón: Hustota ozónu je v isti ce menší než 0,04 PPM, což eliminuje škodlivé plyny, pachy
a bakterie.
(5) Anion: Hustota anionu je v isti ce v tší než 5 milión  iont /cm3, ímž isti ka odstra uje
dým a zkvalit uje ovzduší v místnosti.
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otev ete m ížkovaný kryt vložte HEPA filtr zav ete m ížkovaný kryt

Uchopte UV sv tlo a
oto te ho o 90 stup ,
poté jej vyndejte.

Sv tlo stejn  nasa te
zp t a upevn te jej do
držák .

Zastr te p ípojku do zásuvky. LCD displej se rozsvítí a bude ukazovat následující:

Poznámka: Displejs se automaticky zhasne po 10-ti vte inách.

Zmá kn te tla ítko POWER, jednotka za ne pracovat a LCD obrazovka ukáže:

Instalace HEPA filtru

Vým na ultrafialového sv tla

P ipojení k proudu

Zapnutí/vypnutí

Instrukce k provozu



Pomocí tla ítka módu se m žete p epínat mezi t mito programy:
MANUAL: Jednotka se musí vypnout manuáln
AUTO: isti ka pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje.
2HOURS/4HOURS: Jednotka se automaticky vypne za 2 nebo 4 hodiny

Stiskn te tla ítko funkce a vyberte si mezi ANION nebo OZÓN funkcí. Pokud je jednotka
p epnuta do módu OZÓN, automaticky se po dvou hodinách p epne zp t do ANION módu
(výjimku tvo í program AUTO)

Pomocí tla ítka UV/TiO2 m žete zapínat/vypínat dané funkce.

isti ka má pam ový systém, který umož uje jednotce pracovat v takovém nastavení, ve
kterém byla d íve vypnuta.

Stiskn te tlašítko SPEED a p epínejte mezi jednotlivými úrovn mi rychlosti.

HEPA:
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Struktura procesu filtrace



(1) Ulrafialové sv tlo má standartní životnost okolo 5000 hodin používání.
(2) P ed vým nou sv tla vždy vypojte isti ku z elekt iny

(1) standartní životnost filtru je 1 rok, p i osmihodinovém denním používání.
(2) Filtr vym ujte pouze, když je isti ka vypnutá.
(3) Neomývejte filtr vodou.
(4) P ed použitím vybalte filtr z obalu.

UPOZORN NÍ: NIKDY NEVYSTAVUJTEP ÍSTROJ VOD  ANI JINÝM
TEKUTINÁM.

1. Vypojte elektro-p ípojku z proudu i z p ístroje.
2. Ut ete povrch isti ky navlh eným had íkem. Usušte povrch suchou látkou.
3. Nepoužívejte k išt ní média s tvrdým povrchem ani istící prost edky.
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Upozorn ní pro používání HEPA filtru

Informace k UV sv tlu

Technické parametry

Údržba a išt ní



Prosím, d kladn  si p e t te následující upozorn ní, abyste se ujistili, že za ízení m žete
používat správn  a bezpe n

Špatné používání m že
zp sobit zran ní nebo i smrt

Pozor na
za ízení,
pokud je pod
proudem

Rozebírat
za ízení smí
pouze servisní
technik

Chra te p ed
vlhkem

Napájejte
pouze
odpovídajícím
nap tím

Neopravujte za ízení
sami, když se
poškodí kabel.
M žete zp sobit
zkrat nebo požár.

Nechte volný
pr chod vzduchu.
Jinak se znižuje
istící efekt a m že

se vzníti ohe

Chra te p ed
d tmi

Nevystavujte za ízení
v tšímu proudu. Ten
m že zap í init zkrat
a rozbití celého
spot ebi e.

Používejte pouze
originální adaptér,
dodávaný s isti kou

Naše spole nost má vysv tlovácí právo na všechny zmín né parametry. V p ípad
jakýkoliv zm n vás nebudeme informovat.

P ed ist ním vypn t  za ízení
a vyjm te baterie.

Nepoužívejte v prost edí s
vysokou teplotou, zápalností a
výbušností.

P ed vysunutím kabelu ze
zásuvky, vypn te za ízení.

Pokud nebudete za ízení delší
dobu používat, vypojte jej z
proudu.

Nem te délku propojovacího
kabelu.

Pokud je místnost bez p ísunu
vzduchu nebo je v ní otev ený
ohe , v trejte. isti ka
nefunguje jako ventilátor.

Pokud jednotka p estane sama
od sebe pracovat, zkuste ji
vypojit a minut  znovu zapojit
do proudu.

Upozorn ní


