IONIZÁTOROS LÉGTISZTÍTÓ
AP-C120A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Teljesen elektronikus vezérlésű

Köszönjük, hogy ezt a termékünket választotta.
Kérem, olvassa el a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi az
eszközt.
R201410-E02

PURE
CONTROL
1.

Biztonsági utasítások

Az eszköz jellemzők és tartozékai
Jellemzők

Köszönjük, hogy a mi termékünket használja. Egy minőségi eszközt vásárolt. Az ön
elégedettsége a mi örökös célunk és alig várjuk, hogy újra nálunk vásároljon.
•
•

Figyelem
Az eszköz takarítása feszültség alatt elektromos zárlatot, szikrát és komoly sérülést okozhat.
Kérjük, húzza ki az eszközt az elektromos hálózatból mielőtt szétszedi vagy takarítja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az eszközt csak házon belül és a leírt paramétereken belül használja. Az eszközt a
paramétereken kívül használva komoly egészségügyi károsodást okozhat.
Gyermekektől távol tartandó. Ne hagyjuk a gyermeket felügyelet nélkül az eszköz közelében.
Soha ne használja az eszközt, ha a burkolata vagy a kábele sérült, az eszköz hibásan működik, az
eszköz le lett ejtve vagy bármilyen módon sérült.
A javítást csak is arra képzett személy végezheti. Nem megfelelő javítási munkálatok
komoly sérülést okozhatnak a felhasználónak.
Ne húzza a kábelt szőnyeg alatt vagy más tárgyak alatt. Helyezze az eszközt úgy, hogy ne
bukjon fel a kábelben.
Ne érjen az eszközhöz vizes kézzel. Soha ne húzza ki a dugvillát a falból a kábelnél fogva vagy
vizes kézzel.
Haj, lógó ruhadarabok és tesztrészek beleakadhatnak a gépbe és sérülést okozhatnak. Tartsa a
haját, lógó ruhadarabokat és testréseit távol a nyílásoktól és mozgó részektől.
Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, mint tűzhely, sütő, radiátor vagy számítógép.
Ne helyezzen nyílt lángot, gyertyát a légtisztító elé.
Ne használja a készüléket zárt helyen ahol gyúlékony gázok jelen vannak. Ne használja a
készüléket olyan környezetben, ahol mérgező gázok, gyúlékony por vagy oxigén tartályok
vannak. Ellenőrizze a környezetet és győződjön meg arról, hogy nincsenek jelen ezek az elemek.
Ezt az eszközt rendszeresen át kell vizsgálni és a por melyet összegyűjtött rendszeresen el kell
távolítani, hogy megelőzzük a túlzott por miatt előfordulható szikrákat, tüzeket. Ne dugjon be
semmit a rácsokon, magas feszültségű áramütés veszélye miatt.
Ne zárja el a szellőző nyílásokat.
Helyezze a készüléket egyenes, stabil, kemény felületre. Soha ne helyezze az eszközt puha
felületre, mint ágy vagy kanapé.
Fontos, hogy ne tegyen 30 centiméteren belül semmilyen tárgyat a kiáramló levegő útjába.
Helyezze a gépet legalább 100 cm távolságra TV-től, számítógéptől és rádiótól.
Ne használja az eszközt nedves felületen vagy nagyon nedves helységekben, mint a fürdőszoba.
Ne üljön, álljon vagy helyezzen nehéz tárgyakat a gépre.
Helyezze az eszközt úgy, hogy ne a fejétől vagy testétől szívja el a koszos levegőt, amíg ül vagy
alszik. Helyezze el az eszközt úgy, hogy a vezeték és a fali aljzatot nem feszíti.
Ez az eszköz nem helyettesíti a napi szellőztetést és a takarítást vagy a konyhai keringetőt.
Kérem, húzza ki az eszközt az elektromos hálózatból, ha a vezeték vagy a dugvilla felmelegedik,
égett szaga lesz vagy furcsa hangja.

•
•
•
•
•
•

Nagy teljesítményű DC ventilátor, alacsony energia felhasználású, tartós Éjszakai
felhasználási módra, csendes és hatékony.
Beépített okos szagérzékelő, automatikusan érzékeli a szagokat és állítja a levegő áramlás
sebességét, intelligens működés.
Plazma elektromos por gyűjtő, könnyen tisztítható, sohasem kell cserélni.
Dupla ventilátor a nagy mennyiségű levegő gyors szállításáért.
A nagy finomságú szűrő hatékonyan távolítja el a legfinomabb részecskéket 0.1 – 0,3
micron-ig.
A negatív ionok és aktív oxigén gyorsan eltávolítja a szagokat és a füstöt, hogy felfrissítse
a levegőt.
Nagy teljesítményű UV LED energiatakarékos és hatékonyan pusztítja el a baktériumokat
és sterilizálja a levegőt.
A szűrők hatékonyan távolítják el az ártalmas gázokat, mint aceton és benzol, stb.

Tartozékok
VENTILÁTOR
UV LED
FEDÉL
KATALIZÁTOR SZŰRŐ
VOC/AKTÍVSZENES
RÉSZECSKE SZŰRŐ
(VÁLASZTHATÓ)
GYÜJTŐ CELLA
HÁTLAPI RÁCS
VEZÉRLŐ PANEL
ELŐLAPI
SZŰRŐ

ELŐLAPI RÁCS

REJTETT KAPCSOLÓ

2.
3.

Használati utasítások

Kezelési utasítások

Kezelés
•
•

H

G

REPLACE FILTER
(Cseréljen szűrőt)

J

UV+TIO2
AUTO

•

Helyezze el az eszközt egy stabil felületen. Győződjön meg arról, hogy a rács
nincs elzárva vagy eltakarva és nincs gyertya vagy nyílt láng a gép
közelében. (1. ábra)
Dugja be az eszközt az elektromos hálózatba. (2. ábra)
Nyomja meg a bekapcsoló gombot és az eszköz automata módban el fog
indulni. (3. ábra)
A tiszta levegőt jelző lámpa színe váltakozni fog egy percig, majd felvesz a
levegő aktuális állapotának megfelelő színt. (4. ábra)

F

I

CLEAN CELL
(Tisztítsa ki a cellát)
AUTO

•

Magyarázat a kezelő felülethez

Figyelem
•

•

1.

Az első használatkor, vagy áramtalanítás utáni első bekapcsoláskor az eszköznek fel kell
melegítenie a szag szenzorját. Ez akár 3-5 percet is igénybe vehet, ez idő alatt a készülék nem
fog semmire sem reagálni. Emellett, ha az aktuális levegő minősége nem jó, akkor célszerű
manuális módban használni, majd később visszakapcsolni automatikus módba, másképpen a
szagszenzor érzékenysége csökkenhet.
Hosszú állás után a készülék szagszenzorja veszíthet pontosságából, de ez 1-2nap után
helyreáll.

TIMER

UV
UV lámpa

POWER
Be és Ki
kapcsoló gomb

AUTO/FAN
Automata/
Ventilátor gomb

NIGHT MODE

Időzítő

D

C

A

B

E

Éjszakai mód

2.
A) Be és Ki kapcsoló gomb
Ha egyszer megnyomja az A ( ) gombot, be tudja kapcsolni a készüléket, a kijelző világítani kezd. A
készülék AUTO módban fog elindulni. Kétszeres megnyomás esetén a készülék kikapcsol.

B) AUTO mód/Ventilátor sebesség választó
A B ( ) gomb egymás után való nyomkodásával állíthatjuk a ventilátor sebességét és léphetünk be
AUTO módba. Az I jel mutatja, melyik szinten van a 4 fokozatból:

3.

4.

4.

•
•
•
•

Alacsony , a csöndes működésért
Közepes , a normál működésért
Magas
, a maximális tisztításért
Ha az AUTO
mód bekapcsolt az eszköz magától érzékelni fogja a levegő szennyezettségét és
annak megfelelően állítja magát. 4 szinten jelzi ki a levegő pillanatnyi szennyezettségét:
o Zöld: Tiszta
o Világos narancs sárga: Alacsony szennyezettség
o Narancs sárga: Közepes szennyezettség
o Piros: Magas szennyezettség

5.

Kezelési utasítások

Kezelési utasítások

Magyarázat a kezelő felülethez

Tisztítás

C) Katalizátoros működtetés
A C ( ) gomb a katalizátor be és ki kapcsolására szolgál (Az „UV+TIO2” világít). Ez a
funkció kombinálja a fejlett katalizátoros technológiákat, hogy csökkentse a szagokat és a
mérges gázokat (pl.: ragasztókból, oldószerekből vagy mesterséges anyagokból) amikor a
levegő keresztül megy a szűrőkön és aktiválódik az UV lámpa által. (A katalizátor rendszert
nem lehet eltávolítani) Ha ki van kapcsolva, akkor az eszköz továbbra is megszűri a levegőben
lévő részecskéket, de nem üzemel a szagtalanító és VOC funkciója.

Amikor a piros „CLEAN CELL” felirat villog, kérem, indítsa újra a készüléket. Ha a piros szöveg
még mindig villog, akkor kérem, takarítsa ki a cellát.
Amikor a piros „CLEAN CELL” szöveg megjelenik, vagy a gyűjtő cella túl koszos, vagy sűrűvé
válnak a pattogó hangok, akkor kérem, takarítsa ki a gyűjtő cellát.
Kérem, kövesse a kézikönyvet a takarítás során.
Az alapos takarítás és ápolás fontos a légtisztító teljesítménye számára. A következő lista megmutatja a
takarítási módokat és annak rendszerességét.

D) Időzítő
A D ( ) gomb használatával az üzem idő állítható 1~9 óra között vagy a folyamatos mód
választható (átforduló számláló
), a J szimbólum mutatja az aktuálisan beállított időt
(1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/9h/ átforduló
). Az eszköz néhány pillanat után automatikusan
fogja mutatni az aktuálisan beállított értéket.

E) Éjszakai mód

Alkatrész
Burkolat
Gyűjtő cella
Előlapi szűrő

Az E ( ) gomb egyszeri megnyomásával aktiválható az éjszakai módot, ami automatikusan
csökkenti a kijelző fényerejét és át lép csendes módba. Ha a gombot ismét megnyomja, a
készülék kilép éjszakai módból.

Takarítás
rendszeressége
Ha szükséges
4-8 hetente
2-4 hetente

Levegő terelőrács

Ha szükséges

VOC/Részecske
szűrő

6-12 hónapig vagy,
ahogy szükséges

F) Takarítás jelző

Módszer
Törölje le száraz ruhával. Ha szükséges alkalmazzon
gyengéd, nem szemcsés tisztítószert
Fújjon speciális tisztító szert vagy áztassa meleg vízbe
vagy áztassa tisztítószeres meleg vízbe, csorgassa le és
szárítsa ki
Mossa át meleg vízben, vagy ahogyan szükséges
Használja a csomagolásban található kefét, hogy le
mossa a koszt.
Cserélje ki a szűrőt.

Figyelem

Ha a piros „CLEAN CELL” indikátor világít a kijelzőn, akkor a készüléket ajánlott
kitakarítani, ahogyan az a gyártó által van javasolva. Amikor a tisztított gyűjtőcella vissza lett
helyezve a helyére tartsa lenyomva az E ( ) gombot legalább 3 másodpercig, amíg az eszköz
nem csipog, a piros „CLEAN CELL” jelzés megszűnik és a takarítás jelző alaphelyzetbe áll.

A készüléket takarítani, míg az a hálózatba be van dugva komoly sérülést, elektromos szikrát vagy
áramütést okozhat.

Előlapi szűrő takarítása

G) Katalizátor jelző

1.

H) Szűrő csere jelzés
Ha a piros „REPLACE FILTER” felirat megjelenik a kijelzőn, a VOC/részecske szűrőt a
gyártó által ajánlott cserélni. Amikor a VOC/részecske szűrőt kicserélte, akkor kapcsolja be az
eszközt és tartsa a D gombot 3 másodpercig lenyomva, addig, amíg nem csipog, a piros
felirat eltűnik és a szűrő csere jelző alaphelyzetbe áll.

2.
3.
4.

I) Ventilátor sebesség jelz
J) Időzítés jelző

5.
6.

6.

Áramtalanítsa a készüléket az
elektromos hálózatból.
Nyissa ki a fedelet a készülék jobb
oldalán lévő gombbal.
Húzza ki az előlapi szűrőt egyenesen
felfelé a rekeszből.
Alaposan mossa ki az előlapi szűrőt és
hagyja megszáradni a levegőn, ne
használjon meleg vagy sűrített levegőt a
szárítás folyamán.
Helyezze vissza a szűrőt a helyére.
Zárja vissza a fedelet.

7.

Kezelési utasítások

Kezelési utasítások
Gyűjtő cella takarítása

VOC/Részecske szűrő csere

Húzza ki a készüléket az elektromos
hálózatból.
2. Nyissa ki a fedelet a készülék jobb oldalán
lévő gombbal.
3. Húzza ki a gyűjtő cellát egyenesen felfelé a
rekeszből.
4. Helyezze a cellát mosogatóba, kádba vagy
bármilyen olyan helyre, aminek nem árt a
tisztítószer.
5. Spriccelje a tisztítószert a cellák közé, úgy
hogy mindenütt olyan legyen. Hagyja a
tisztítószert dolgozni egy ideig, de ne hagyja,
hogy megszáradjon. Alaposan mossa át a
cellákat tiszta vízzel.
Egy alternatív lehetőség, hogy meleg vízbe
áztatjuk és öntünk mellé fertőtlenítőt is.
6. Rázza ki a felesleges vizet a cellából, hogy
felgyorsítsa a száradási időt. Ne használjon
meleg vagy sűrített levegőt a szárítás
folyamán.
7. Helyezze a gyűjtő cellát vissza a helyére. A
cella úgy van tervezve, hogy csak egy
féleképpen lehet belehelyezni.
8. Zárja vissza a fedelet.
1.

Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
Nyissa ki a fedelet a készülék jobb oldalán
lévő gombbal.
3. Húzza ki a VOC/Részecske szűrőt
egyenesen felfelé a rekeszből.
4. Tegye be az újat.
5. Zárja vissza a fedelet.
1.
2.

Levegő terelő rács takarítása
1.
2.
3.

Vegye elő a takarító kefét a fedél alatti tárolóból.
Távolítsa el a kefével az összegyűlt koszt a rácsok közül.
Helyezze vissza a tisztító kefét a fedél alatti tárolóba.

Figyelem
•
•
•
•
•

A gyűjtőcellát nem mindig kell takarítani! Előfordulhat, hogy ívet húz, ha nagyobb
szemcséket gyűjt össze, vagy ha nagyon párás helyen van használva.
Ha folyamatos, vagy rendszeres, akkor ki kell takarítani a gyűjtő cellát.
Hogy elkerüljük a cella sérülését, ne helyezze mosogatógépbe és használjon pamut
törlőkendőt.
Makacsabb szennyeződések, esetében (pl. cigaretta füst) szükséges lehet az alaposabb
takarítás, vagy hosszabb áztatás.
A gyűjtő cellának teljesen száraznak kell lennie, annak érdekében, hogy tökéletesen
működjön. Ha a vezérlés érzékeli, hogy a cella vizes, akkor a cella tápját lekapcsolja és a
„CLEAN CELL” gyorsan fog villogni. Ilyenkor vegye ki vissza a cellát és szárítsa meg
rendesen, majd helyezze vissza és a készülék visszaáll alaphelyzetbe és normálisan fog
működni.

8.

9.

Hibakeresés
Problémák, melyek komolynak tűnhetnek, sokszor könnyen megoldhatóak.
Megoldhatod a hibákat saját magad is ennek a listának átnézésével.
Bármi más javítás csak a jogosult szerviz végezhet.

Probléma

Ellenőrzendő

Megoldás

A készülék nem
kapcsol be.

• Táp kábel.
• Bekapcsoló
gomb.
• Fedél kapcsoló.

• Dugja be a táp kábelt.
• Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
• Győződjön meg arról, hogy a fedél
rendesen le van csukva.
• A piros „CLEAN CELL” jelzés egy
60 napos emlékeztető. Takarítsa ki a
gyűjtő cellát. Győződjön meg arról,
hogy biztosan tiszta mielőtt vissza
helyezi.
• Amikor egy nagy szemcse kerül a
cellák közé. Kérem, indítsa újra az
eszközt.
• A gyorsan villogó fény jelzi, hogy a
táp lekapcsolta a cellát, zárlat miatt. A
cellát meg kell vizsgálni és ki kell
takarítani, vagy kicserélni.
• Takarítsa ki a gyűjtő cellát.
• A gyűjtő cella sérült lehet, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
• Szikrázó, vagy pattogó hangokat
okozhat, ha a gép nagy részecskéket
szed össze, vagy a túlzottan magas a
páratartalom. Ha a gép túlzottan
szikrázik, akkor a cella koszos lehet.
Próbálja meg a cella takarítását.
• Ha a túlzott szikrázás folytatódik
alapos takarítás után, akkor a cella
sérült lehet. Ha sérült, akkor vegye fel
a kapcsolatot a szervizzel.
• A levegő minősége nagyon rossz.
Nyisson ablakot, hogy kiszellőzzön a
helység.
• Szagszenzor hibásan működik,
javítani, vagy cserélni kell.

Piros „CLEAN
CELL” felirat
világít.

Piros „CLEAN
CELL” jelzés
villog.
A gyűjtő cella
nem gyűjti a
részecskéket

A készülék
pattog, kattog,
szikrázik.

„AUTO” lámpa
villog

Gyűjtő cella.

Gyűjtő cella.

Gyűjtő cella.

Gyűjtő cella.

Környezet
Szagszenzor

10.

Specifikációk
Típus
Tápfeszültség
értékek
Felvett
teljesítmény
Aktivált
oxigén
kibocsájtás
Zaj szint (dB)

AP-C120A
AC100-120V/50-60Hz, AC220240V/50Hz
14W (az 5,5W-os UV LED nem
számolva)

CADR érték
Levegő
szállítás
Méretek
Szoba
mérethez
Nettó tömeg

110M3/óra

≤0,05ppm
Alacsony 30/ közepes 40/ magas 48

≤1,8M3/perc
362×283×150mm
15-30m2
3,5kg

Vásárlás utáni szolgáltatás
A garancia feltételei az ön országában lévő viszont eladó által vannak megszabva.
Kérem, vegye fel a kapcsolatot a kereskedéssel, ha szigorú tesztelések ellenére is
hibás a készüléke. Mellékelnie kell a blokkot/számlát, ha garanciálisan akarja
szervizeztetni. A készülék javítását, csak is kizárólag hozzá értő ember végezheti. A
nem megfelelő javítások következménye a felhasználó sérülése és a garancia
vesztésével járhat.

11.

