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Falra szerelhető légtisztító • Használati útmutató 

I. RÖVID BEVEZETÉS 

A levegőszennyezés szintén jelentős problémává vált a gyorsan növekvő 
kipufogógáz-kibocsátás miatt, amit a hivatalos szervezetek által közzétett PM2,5-
koncentrációra (a levegőben található 2,5 μm-nél kisebb átmérőjű részecskékre) 
vonatkozó adatok is mutatnak. Ezenkívül a lakásfelújítások során és a bútorokból 
származó olyan rákkeltő vegyi anyagok, mint a formaldehid és a benzol, 
láthatatlan egészségügyi veszélyt jelentenek a környezetünkben. A légtisztító 
készülék ezen típusát úgy tervezték, hogy a kisméretű helyiségek hasonló 
problémáit megoldja. 

II. TERMÉK JELLEMZŐI 

6 lépéses szűrési folyamat: 

1. Előszűrő antibakteriális nanoezüsttel 
megszűri a PM10 (azaz a 10 μm vagy kisebb átmérőjű) részecskéket, például a 
szőrt, a port és a füstöt, valamint eltávolítja a baktériumokat. 

2. Nagy hatékonyságú HEPA szűrő 
kiszűri a szőrt, a pollent, a füstöt és a levegőben található egyéb szennyező allergéneket. 

3. Aktív szénszűrő 
semlegesíti a benzolt, a formaldehidet és a kellemetlen szagokat. 

4. Alacsony hőmérsékletű katalizátor 
lebontja az olyan káros gázokat, mint a TVOC (összes illékony szerves vegyület), a 
formaldehid és a benzol. 

5. Nagyfeszültségű ionizátor 
nagyon nagy mennyiségű negatív iont bocsát ki, amelyek elősegíthetik szervezetünk 
anyagcseréjét, életerővel és energiával töltenek fel. 

6. Baktériumölő UV lámpa 
elpusztítja a káros baktériumokat és vírusokat, megakadályozza a betegségek terjedését. 
 

III. MŰSZAKI ADATOK 
 

Bemenet 110 V - 240 V/AC Áramerősség 8 W 

Légmennyiség 40 - 62 m3/h Üzemi zajszint ≤50 dB 

Negatív 
ionkoncentráció 5 000 000 db/cm3 UV-hullámhossz 254 nm 

Termék mérete 334×129×295 (mm) Nettó tömeg 2,5 kg 

Időzítés 1 vagy 3 órás beállítás Alkalmazási terület 10 m2 - 20 m2 

 
  Levegőminőség-jelző 

 
Zöld (jó), narancssárga (közepes), piros (gyenge) 
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TELEPÍTÉS 

IV. HASZNÁLAT 
 

 

Érintőképernyős kijelző  

Levegőminőség-érzékelő 

Tartószerkezet 

 

Többrétegű szűrőkészlet  

Előlap 

 
Levegő kimeneti 
nyílása 

 
 

Ventilátorok 
 

Rekesz 

Tápbemenet 

 
 

4.1. ábra A készülék részei 

1. Kérjük, hogy használat előtt távolítsa el a szűrőkészlet műanyag 
csomagolását. Vegye ki a szűrőkészletet az 5. oldalon látható 5.1.-5.2. 
ábra alapján. 

2. A kábel segítségével csatlakoztassa a tápbemenetet az elektromos 
aljzathoz. Amikor a légtisztító készenléti állapotban van, a LED-kijelző 
világít, és a készülék egy sípoló hangot ad ki. 

3. Amennyiben a falra szeretné szerelni a légtisztítót, először csavarral 
rögzítse a tartószerkezetet a falhoz, majd helyezze a légtisztítót a 
tartószerkezet furataira. 

4. Egyéni ízlés szerint egyéb opcionális tartozékok is helyezhetők a 
rekeszbe, mint például plusz aktív szén és illóolajos üvegcse. 

 
 
 

 

 

Vegye ki a 
védőszalagot 

4.2. ábra Távvezérlő 
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 ÜZEMELTETÉS 

Falra szerelhető légtisztító • Használati útmutató 
 
 
 
 

 

 

BE/KI 

SEBESSÉG 

     
ION UV 

 

         
 

ÉJSZAKA K GY 1h 3h 
 

4.3. ábra Vezérlőpanel 

ÜZEMMÓD 

IDŐZÍTŐ 

 

A vezérlőpanellel és a távvezérlővel ugyanazokat az üzemmódokat tudja 
használni. 

 
A panelen négy gomb található: 

1. BE/KI: A légtisztító be- és kikapcsolása 
A bekapcsolás utáni első 3 percben a levegőminőség-érzékelő előmelegszik, 
és a légtisztító nagy sebességgel elkezd működni. Ismételten nyomja meg a 
bekapcsológombot a légtisztító kikapcsolásához. 

2. SEBESSÉG: Állítsa be a sebességet az „ÉJSZAKAI”, „Közepes” és „Gyors” 
üzemmódok segítségével. A légtisztító automatikusan a gyors szintre vált, és 
zárolja azt, ha a levegő minősége gyenge. ÉJSZAKAI módban a kijelző 
automatikusan kikapcsol. 

3. IDŐZÍTŐ: Állítsa be, hogy a légtisztító leálljon egy vagy három órányi 
üzemelés után. 

 
4. ÜZEMMÓD: Kapcsolja be/ki a készülék belsejében lévő baktériumölő UV lámpát. 

 
 

   LEVEGŐMINŐSÉG JELZÉSE ÉS SZŰRŐCSERE EMLÉKEZTETŐ 
 
1. A levegőminőséget színes jelzőfények jelzik: 
 

 

 

 

 

 

zöld narancssárga piros 
kiváló levegőminőség közepes levegőminőség gyenge levegőminőség 

 
2. A légtisztító úgy jelzi a levegőszűrő cseréjének szükségét, hogy a háromszínű 

jelzőfény egyszerre kezd el villogni. A szűrőcserét az 5. oldalon található 5.1-
5.4 ábrák szerint tudja elvégezni. 
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V. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

A légtisztító rendszeres tisztítást igényel a maximális teljesítmény érdekében. 
 
Egy száraz, puha törlőkendővel vagy kefével 1-2 
havonta rendszeresen tisztítsa meg a burkolat külsejét 
és belsejét. 

 
Tilos bármilyen folyadékot, például vizet vagy 
gyúlékony tisztítószert a készülékbe önteni, mivel 
ez áramütést vagy tüzet okozhat. 

 

 
5.1. ábra Előlap leszerelése 5.2. ábra Szűrő szétszerelése 

 
• Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőkészletet. 

- Húzza le az előlapot (lásd 5.1. ábra). 
- Húzza meg a szalagokat és vegye ki a 

szűrőt (ld. 5.2. ábra). 
- Az előszűrő az első réteg, amelyet egy 

kefével 1-2 havonta meg kell tisztítani. 
 

• Helyezze vissza a megtisztított / új szűrőt a légtisztító készülékbe (ld. 5.3 
ábra). 

• Helyezze fel az előlapot (ld. 5.4. ábra). 

 
5.3. ábra Szűrő beszerelése   5.4. ábra Előlap felszerelése 

TISZTÍTÁS ELŐTT 
MINDIG HÚZZA KI 
A LÉGTISZTÍTÓT 

A KONNEKTORBÓL 

 
NE MOSSA KI A 

SZŰRŐT VÍZZAL VAGY 
MÁS FOLYADÉKKAL! 
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FIGYELEM! 

Falra szerelhető légtisztító • Használati útmutató 
 
 
 
 

 

- A szűrőkészletet nem szabad kinyitni tisztítás esetén. Ha a szűrőben túl 
sok por halmozódott fel, cserélje ki egy új szűrőkészletre. 

- Kérjük, helyezze a szűrőkészletet a megfelelő irányba: A fehér előszűrőt és a 
szalagokat kifelé kell állítani, míg az aktív szénszűrőt a légtisztító belsejében található 
ventilátorok felé kell állítani. 

- A tisztítási hatékonyság biztosítása érdekében, kérjük, mindig csak az 
általunk biztosított szűrőtartozékot használja. 

- A sérülések elkerülése érdekében ne nyomja meg a szűrőket. 
- A szűrőket legalább 6-12 havonta ki kell cserélni. 

 
 

VI. HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Probléma Ok Megoldás
ok 

A tisztító nem 
működik 

 
Nincs tápellátás Ellenőrizze, hogy a légtisztító és az 

elektromos aljzat közötti kapcsolat 
megfelelő-e. 

 
 

Szokatlanul hangos 
zajt ad ki 

A levegő 
bemeneti/kimeneti nyílása 

akadályozott 

Ne akadályozza a szellőzőnyílást, hagyjon 
30 cm-es szabad helyet a termék körül 

Idegen tárgy került a 
légtisztító belsejébe 

A légtisztító áramtalanítása után vegye ki 
a tárgyat 

 
Szokatlanul alacsony 

levegőmennyiség 

A levegő 
bemeneti/kimeneti nyílása 

akadályozott 

Ne akadályozza a szellőzőnyílást, hagyjon 
30 cm-es szabad helyet a termék körül 

A szűrők eltömődtek Tisztítsa meg vagy cserélje ki őket 

 
 

A teljesítmény nem 
kielégítő 

 
A légtisztítót az 

ajánlottnál nagyobb 
helyiségben használta 

Helyezzen egynél több légtisztítót a 
helyiségbe 

Hosszabb ideig működtesse a készüléket 

A szűrő élettartama 
lejár 

Cserélje ki egy újra 

 
 
Ha a problémát mindezek ellenőrzése 
után sem tudja megoldani, akkor lehet, 
hogy a légtisztító meghibásodott. 

Kérjük, húzza ki a légtisztítót, és a 
műszaki támogatás érdekében vigye 
vissza a viszonteladóhoz vagy a 
hivatalos szervizközpontba 

 
Kérjük, ne próbálja meg saját 
kezűleg szétszerelni a termék belső 
alkatrészeit a javítás során, mivel ez 
személyi sérülést vagy kárt okozhat 
a termékben. Az engedély nélküli 
szétszerelés továbbá a jótállás 
elvesztésével járhat. 
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VII. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat tűz, áramütés, 
személyi sérülés vagy a készülék károsodása esetén: 

 
 

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a használat előtt, 
és őrizze meg a későbbi felhasználás céljából. 

2. Kérjük, használat előtt ellenőrizze, hogy a légtisztító bemeneti 
tápfeszültsége kompatibilis-e a helyi tápfeszültséggel. 

 

 
3. Ne húzza meg a tápvezetéket, és ne tegye olyan helyre, ahol 

akadályozhatja a közlekedést. Ne használja a készüléket gázzal 
működő készülékek, fűtőberendezések vagy kandalló közelében. 

 

4. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. 
 

5. Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, 
vagy ha tisztításra szorul. 

6. Ne zárja el a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílását. A 
szellőzés érdekében legalább 30 cm szabad teret hagyjon a 
készülék körül. 

 

7. Ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
 

8. Ne helyezze a készüléket puha ágyra vagy kanapéra, 
mert felborulhat. 

 

9. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz vagy 
bármilyen más folyadék, valamint ne használja kültéren. 

 

10. Ne tegye ki UV fénynek. Ne fordítsa a készülék hátulját az 
emberek felé. 

 

11. Kérjük, ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. 
 

12. Mindig csak az általunk biztosított szűrőtartozékot használja. 
 
 
 

VIII. A CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 

- Légtisztító (szűrővel együtt) × 1 
- Távvezérlő × 1 
- Használati útmutató × 1 


