INSTRUKCJA OBSŁUGI
Air Cleaner PRO
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PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA PROSIMY O
ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ
WITAMY W MIĘDZYNARODOWEJ SPOŁECZNOŚCI
ABY TWÓJ FILTR POWIETRZA DZIAŁAŁ MAKSYMALNIE WYDAJNIE
I BEZPIECZNIE, NALEŻY CAŁKOWICIE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ
EKSPLOATACYJNYCH.
TYLKO PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ZAPEWNIA
SKUTECZNE OCZYSZCZANIE POWIETRZA W POMIESZCZENIACH I
UTRZYMANIE ZDROWEGO MIKROKLIMATU.
W RAZIE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA URZĄDZENIA, OBSŁUGI
GWARANCYJNEJ LUB SERWISOWEJ PROSIMY O KONTAKT JAK
WSKAZANO W INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA.

DANY PRODUKT ZAWIERA CZĘŚCI OBROTOWE LUB GROŻĄCE
PORAŻENIEM PRĄDEM, WIĘC PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO UŻYTKOWANIA NALEŻY KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z
„OSTRZEŻENIAMI” I ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA.
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OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia, a także
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych
lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane
w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i są świadome związanych z tym
niebezpieczeństw.
Nie pozwalaj dzieciom na zabawę oczyszczaczem powietrza.
2. Przemieszczane powietrze nie może zawierać mieszanin palnych lub
wybuchowych, jak również chemicznie aktywnych oparów.
Nie pozwól, aby do urządzenia dostawała się woda, detergenty lub inne płyny.
Wyjątek stanowi zbiornik na czystą zimną wodę (funkcja „Nawilżanie”), który jest
do tego przeznaczony.
3. Niewykwalifikowany użytkownik nie powinien samodzielnie demontować,
modyfikować ani naprawiać oczyszczacza powietrza.
4. Przed montażem należy upewnić się, że konstrukcja i elementy mocujące nie są
mechanicznie uszkodzone.
5. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy natychmiast odłączyć od je
zasilania.
Dalsze użytkowanie może doprowadzić do pojawienia się dymu, pożaru, porażenia
prądem lub obrażeń.
W celu naprawy skontaktuj się z centrum serwisowym producenta lub sprzedawcy
w swoim regionie (informacje na ten temat znajdują się w Karcie Gwarancyjnej).
6. Nie uszkadzaj przewodu zasilającego ani wtyczki. Nie przecinaj, nie skręcaj,
nie ciągnij ani nie zginaj przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, skontaktuj się z centrum serwisowym producenta lub sprzedawcy
w swoim regionie.
7. Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na
wylocie ani przed wlotem.
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8. Nie umieszczaj oczyszczacza w zasięgu bezpośrednich promieni słonecznych,
przed otworami wentylacyjnymi klimatyzatora lub w nagrzanych miejscach.
Może to spowodować deformację, pogorszenie stanu urządzenia, odbarwienia
lub wadliwe działanie.
9. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu telewizorów, kuchenek mikrofalowych lub
sprzętu radiowego. Może to zniekształcić obraz lub powodować zakłócenia.
10. Używanie pilota sterowania może zakłócać działanie telewizora lub radia.
Prosimy o jego umieszczenie w odległości co najmniej 1 m od tych urządzeń.
11. Jeśli korzystasz ze wspólnych gniazdek z innymi urządzeniami, podłączenie
odkurzacza może zniekształcić obraz lub powodować zakłócenia.
W takim przypadku podłącz oczyszczacz do innego gniazdka.
12. Zalecamy umieszczenie oczyszczacza na płaskiej powierzchni na podłodze.
Zabronione jest używanie oczyszczacza w pozycji poziomej.
13. Aby zapewnić wydajną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, umieść
urządzenie w odległości około 30 cm lub większej od ścian lub innych
przedmiotów.
14. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na bloku głównym, w przeciwnym razie
może to spowodować awarię.
15. Upewnij się, że magnesy lub inne metalowe przedmioty nie znajdują się w
pobliżu oczyszczacza powietrza.
16. Nie podnoś ani nie przesuwaj urządzenia podczas pracy.
17. Nie używaj zasilaczy, gniazd uniwersalnych ani złączy, które przekraczają
zalecaną moc znamionową.
Używaj wyłącznie prądu przemiennego 220V~240V 50 Hz (5А).
Korzystanie z uniwersalnego gniazdka lub podłączonego zasilacza przekraczającego
tę wartość może spowodować przegrzanie i doprowadzić do pożaru.
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18. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
19. Nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia.
20. Produkt ten nie zastępuje konwencjonalnych urządzeń wentylacyjnych,
odkurzaczy lub kuchennych wentylatorów wyciągowych.
21. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub
pieców.
22. Aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia, upewnij się, że pilot jest poza
zasięgiem dzieci.
23. Dwa łuki po obu stronach panelu sterowania nie są uchwytami i nie można
ich wysunąć.
Uchwyty znajdują się po obu stronach obudowy oczyszczacza.
24. Nie odwracaj urządzenia, ponieważ może zawierać płyn do nawilżania
powietrza.
25. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach takich jak: miejsca niestabilne, gorące
lub wilgotne (takie jak prysznice), w których uwalniana jest para (np. kuchnia).
Czynniki te mogą wywołać obrażenia, porażenie prądem lub pożar.
26. Nie używaj oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu, w którym używana jest
pułapka na owady.
Pozostałości chemiczne mogą gromadzić się w urządzeniu, a następnie uwalniać
się do powietrza powodując uszczerbek na zdrowiu.
Po użyciu środków odstraszających owady lub komary należy całkowicie
przewietrzyć pomieszczenie przed użyciem oczyszczacza powietrza.
27. Nie używaj urządzenia bez filtra. Nie będzie on wtedy w stanie usunąć kurzu.
Kurz dostający się do urządzenia (bez filtrów) może doprowadzić do jego
uszkodzenia.
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28. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania i
wyjmij baterie z pilota.
Energia jest pobierana również w trybie czuwania, a w pilocie może odbywać się
proces utleniania.
29. Urządzenie nie będzie działać, jeśli panel przedni jest otwarty lub nie znajduje
się w pozycji pionowej.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa produktu: Oczyszczacz powietrza PRANA Air cleaner PRO
Model: KJ488FK08A
Napięcie/częstotliwość: 220V~240V 50 Hz
Pobór energii: 95 W
Hałas (niska prędkość): ≤24,0 dB
Stężenie anionów: 10 mln/cm3
Objętość oczyszczonego powietrza (CADR): 488 m3/godz.
Objętość powietrza oczyszczonego formaldehydem (CADR): 90 m3
Powierzchnia strefy zastosowania: 4 ~ 58 m2
Waga netto: 10,8 kg
Wymiary produktu: 400x230x620mm
Standardy testowania:
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017
EN 60335-2-65: 2003 + A1: 2008 + A11: 2012
EN 60335-2-98: 2003 + A1: 2005 + A2: 2008
EN 62233: 2008
Metody czyszczenia:
Filtr wstępnego oczyszczania, „katalizator niskotemperaturowy”, filtr z węglem
aktywnym granulowanym, wysokowydajny filtr HEPA, sterylizator UV, jonowy
oczyszczacz.
Zalecana częstotliwość wymiany filtra: filtr nr 1 - 2 lata, filtr nr 2 i filtr nr 3 - 6
miesięcy
ELEMENTY ZESTAWU
Kartonowe pudełko ............................................................................................. 1 szt.
Instrukcja obsługi ..................................................................................................... 1 szt.
Oczyszczacz PRANA Air cleaner PRO .................................................................... 1 szt.
Pilot zdalnego sterowania ....................................................................................... 1 szt.
Filtry ............................................................................................................................ 3 szt.
Siatka nawilżająca .................................................................................................... 1 szt.
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WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA
FILTR WSTĘPNY
Filtracja wstępna realizowana jest przez filtr wykonany ze stopów aluminium,
który oczyszcza powietrze z elementów większych niż 5 mikronów, takich jak:
duże cząsteczki kurzu, łupieżu, pyłków, lotnych związków organicznych i innych
zanieczyszczeń.
Nadaje się do prania oraz późniejszego ponownego użycia.
CZYSZCZENIE KATALITYCZNE W NISKIEJ TEMPERATURZE
(FILTR KATALIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ)
Pełni funkcję katalizatora podczas kontroli zanieczyszczenia powietrza, bez
stosowania wysokich temperatur, promieni UV i nadmiernego ciśnienia. Filtr
wykonany jest z nietoksycznych i ognioodpornych materiałów, które nie poddają
się korozji.
Innowacyjny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska produkt przeznaczony do
stworzenia zdrowego środowiska w pomieszczeniu.
FILTR ANTYBAKTERYJNY
Precyzyjny bawełniany filtr wyłapuje i pochłania cząsteczki o średnicy 5 mikronów,
a zawarty w nim węgiel aktywny i dodatkowy środek antybakteryjny skutecznie
zabija zarazki przenoszone przez powietrze, zabijając 99% bakterii.
Zaprojektowany, aby stworzyć bezpieczne środowisko w pomieszczeniu.
FILTR HEPA
Filtr HEPA oczyszcza powietrze od ponad 99% drobnoustrojów, cząsteczek dymu i
kurzu o średnicy 0,3 mikrona, które przedostają się do pomieszczenia.
W połączeniu z filtrem wielofunkcyjnym filtr HEPA oczyszcza powietrze z
cząsteczek większych niż 20 nanometrów, takich jak pleśń bakteryjna, kurz, alergeny
i niektóre wirusy.
Tworzy w pomieszczeniu środowisko bezpieczne dla zdrowia.
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STERYLIZATOR UV
Sterylizacja pomieszczenia światłem UV, którego długość fali wynosi 365 nm,
niezawodnie zabija zarazki, eliminuje zapach stęchlizny, a także wytwarza jony
ujemne w powietrzu.
Sterylizacja UV zapewnia świeże powietrze i zapobiega rozprzestrzenianiu się
wirusów w powietrzu i na powierzchniach. Tworzy w pomieszczeniu środowisko
bezpieczne dla zdrowia.
JONIZATOR ANIONOWY (FILTR ANIONOWY)
Ze względu na zdolność anionów do nadawania cząsteczkom tlenu ładunku
ujemnego - kurz, dym, bakterie, wirusy i inne elementy zawarte w powietrzu i
mające ładunek dodatni są aktywnie wychwytywane przez aniony.
Im mniejszy rozmiar takich elementów – tym szybszy proces wychwytywania
przez aniony i filtracji powietrza w pomieszczeniu.
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WYGLĄD I BUDOWA URZĄDZENIA
C
E
H

B
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I

A
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B
D

A � POWŁOKA GÓRNA
B � WLOT POWIETRZA �Z OBU STRON�
C � EKRAN WYŚWIETLACZA
D � PANEL STEROWANIA
E � WYLOT POWIETRZA
F � EKRAN WYŚWIETLACZA
G � WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA
H � UCHWYTY �Z OBU STRON�
I � ZBIORNIK NA WODĘ
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INSTALACJA FILTRA
1. Wyjmij filtr z plastikowej torebki:
A. Usuń przednią pokrywę.

B. Wyjmij filtr.

C. Wyjmij filtr z opakowania.

Uwaga! Przed użyciem koniecznie usuń z filtra plastikowe opakowanie.
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2. Wstaw filtr i przednią pokrywę.
A. Wewnętrzna i zewnętrzna strona filtra przeciwpyłowego 1 (antybakteryjnego
filtra bawełnianego i filtru HEPA) różnią się między sobą.
Uwaga! Filtr należy umieszczać stroną z uchwytem na zewnątrz.

B. Wewnętrzna i zewnętrzna strona filtra absorpcyjnego 2 (filtr z węglem
aktywnym granulowanym i filtr – „katalizator niskotemperaturowy”) różnią się
między sobą.
Uwaga! Filtr należy umieszczać stroną z uchwytem na zewnątrz.

C. Wewnętrzna i zewnętrzna strona filtra przedniego (filtr wstępnego oczyszczania)
różnią się między sobą.
Uwaga! Filtr należy umieszczać stroną z uchwytem na zewnątrz.
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H. Wstaw przednią pokrywę.

Uwaga! Urządzenie nie będzie działać, jeśli panel przedni jest otwarty.
NAWILŻANIE POWIETRZA
1. Wyjmij zbiornik na wodę znajdujący się z boku oczyszczacza.

2. Wyjmij filtr nawilżający z opakowania.
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3. Wstaw filtr nawilżający do zbiornika na wodę.

4. Otwórz gumową pokrywę otworu wejściowego.

5. Wlej przez otwór wejściowy około 1 l zimnej wody, wypełniając około 80%
zbiornika na wodę.
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6. Po dodaniu wody zamknij pokrywę.

7. Wstaw zbiornik z powrotem do oczyszczacza.

8. Dane urządzenie wykorzystuje funkcję nawilżania wyparnego. Po dodaniu wody
do zbiornika na wodę urządzenie automatycznie wytwarza parę.
Efekt nawilżania związany jest z prędkością przepływu powietrza i działa bardziej
wydajnie, gdy urządzenie działa na wyższych prędkościach.
Jeśli poziom wody stanie się niski, wskaźnik zacznie migać, ale urządzenie będzie
nadal działać w normalnym trybie.
Jeśli wyjmiesz zbiornik na wodę, wskaźnik zgaśnie, a urządzenie przestanie działać.
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OPIS FUNKCJI
1. WŁĄCZANIE
Gdy urządzenie jest podłączone do sieci i znajduje się w trybie
gotowości, przycisk „Zasilania” świeci się na czerwono.
Po ponownym naciśnięciu tego przycisku urządzenie przechodzi
w tryb pracy.
(Czerwona lampka oznacza tryb gotowości, a zielona świeci
się,gdy oczyszczacz jest włączony.)

2. WYBÓR TRYBU PRACY
Po włączeniu urządzenia, po naciśnięciu przycisku „AUTO”,
zostaje aktywowany generator jonów ujemnych i lampa
bakteriobójcza, a prędkość ich działania zmienia się zgodnie z
danymi otrzymanymi z czujników.
(Lampka świeci się, jeśli urządzenie działa w trybie
automatycznym, w przeciwnym razie gaśnie.)
Uwaga! Jeśli użytkownik zmieni „Prędkość przepływu” w trybie
automatycznym, urządzenie automatycznie powróci do trybu
ręcznego.

ALGORYTM DZIAŁANIA OCZYSZCZACZA W TRYBIE „AUTO” WEDŁUG
WARTOŚCI PM 2,5
TRYB

PM 2,5

KOLOR
WSKAŹNIKÓW

TRYB

PM 2,5

KOLOR
WSKAŹNIKÓW

1

0-50

ZIELONY

5

121-140

ŻÓŁTY

2

51-80

ZIELONY

6

141-160

ŻÓŁTY

3

81-100

NIEBIESKI

7

161-300

CZERWONY

4

101-120

NIEBIESKI

8

301-500

CZERWONY
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Gdy urządzenie jest włączone, naciśnięcie przycisku
„JONIZACJA” aktywuje tryb wytwarzania jonów ujemnych, a
ponowne naciśnięcie – wyłączy go.
(Wskaźnik świeci się, gdy dany tryb jest aktywny, w przeciwnym
razie gaśnie).
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnięcie przycisku
„Sterylizacja” aktywuje tryb UV, a ponowne naciśnięcie –
wyłącza go. (Wskaźnik świeci się, gdy dany tryb jest aktywny, w
przeciwnym razie gaśnie).

Urządzenie jest wyposażone w funkcję regularnego
przypominania o wymianie filtra, które działa co 320 i 1500
godzin.
Co 320 godzin wskaźnik na panelu będzie migać, informując
użytkownika o konieczności wyczyszczenia filtra nr 1.
Po oczyszczeniu naciśnij i utrzymuj przycisk „Reset” przez 5
sekund, po czym wskaźnik przestanie migać.
Co 1500 godzin zapala się wskaźnik informujący użytkownika o
konieczności uzupełnienia filtrów nr 2 i nr 3.
Naciśnij i utrzymuj przycisk przez 5 sekund, aby zresetować
synchronizację.
Druga funkcja przycisku „Reset”: naciśnij ten przycisk, gdy
urządzenie jest włączone, a na ekranie zostanie wyświetlona
całkowita ilość godzin działania. Umożliwia to sprawdzenie czasu
pracy.
Na ekranie mogą być wyświetlane tylko trzy cyfry, więc
najpierw ukażą się tysiące, a następnie setki, dziesiątki i jedynki.
Należy odczytywać je razem.
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Gdy urządzenie jest włączone, przechodzi w tryb uśpienia 5
sekund po naciśnięciu przycisku Tryb uśpienia.
W tym trybie wszystkie wskaźniki gasną, a urządzenie działa na
pierwszej prędkości.
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć urządzenie, a następnie
naciśnij przycisk „Tryb uśpienia”, aby z niego wyjść, lub naciśnij
przycisk „Prędkość przepływu” lub inteligentny przycisk aby
natychmiast przejść do początku pracy.

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „Blokada
rodzicielska”, aby zablokować wszystkie przyciski.
Wtedy, nawet jeśli urządzenie wciąż działa, żaden przycisk
nie zareaguje na dotyk. Naciśnij i utrzymuj przycisk „Blokada
rodzicielska” przez 5 sekund, a urządzenie wyłączy ten tryb.
(Wskaźnik świeci się, gdy dany tryb jest aktywny, w przeciwnym
razie gaśnie).

Gdy urządzenie jest włączone, każde naciśnięcie przycisku
„Wyłącznik czasowy” doda 1 godzinę do czasu odłożonego w
czasie wyłączenia. Jeśli jest on ustawiony na 12 godzin, kolejne
dotknięcie wyłączy odliczanie.
(Wskaźnik świeci się, gdy dany tryb jest aktywny, w przeciwnym
razie gaśnie).
W trybie automatycznym urządzenie przechodzi w tryb
uśpienia po 2 minutach przy świetle otoczenia o natężeniu 5 lx
(lux), a następnie kontynuuje pracę w trybie automatycznym.
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Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij „+” lub „-”, aby przełączyć prędkość
przepływu. Po zmianie prędkości silnik będzie działał tylko na ustawionym
poziomie bez wpływu czujnika (w trybie ręcznym).
(Dotknij przycisku „Prędkość przepływu” i urządzenie wyjdzie z trybu
automatycznego).
3. WYŁĄCZANIE
Jeśli na panelu naciśniesz przycisk zasilania podczas pracy
oczyszczacza powietrza, przejdzie on w tryb gotowości.
(Czerwona lampka oznacza tryb gotowości, a zielona świeci
się,gdy oczyszczacz jest włączony.)
4. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Pilot wraz z bateriami guzikowymi jest dostarczany w komplecie
z urządzeniem.
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, to wyjmij z
niego baterie.
Uwaga! Przyciski na pilocie zdalnego sterowania odpowiadają
przyciskom na panelu sterowania. Funkcje i metody pracy są z
reguły identyczne.
Uwaga! Przy pierwszym użyciu zdejmij pokrywę komory baterii
i usuń folię ochronną, a następnie załóż pokrywę. Pilot nie będzie
działał bez zasilania.
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ZASADY UŻYTKOWANIA
1. Tryb automatyczny. Gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka, naciśnij
kolejno przycisk „Zasilanie” i przycisk „Auto”.
W trybie AUTO oczyszczacz stale monitoruje jakość powietrza i automatycznie
dobiera prędkość wentylatora w przypadku wykryci zmian w składzie powietrza.
Tryb ten jest odpowiedni do większości sytuacji.
2. Tryb przymusowy Gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka, naciśnij
przycisk „Zasilanie”. Naciśnij przycisk „Prędkość przepływu”, aby wybrać prędkość,
a następnie włącz lub wyłącz generator jonów ujemnych i lampę bakteriobójczą
UV. Tryb ten jest odpowiedni w sytuacjach, w których wymagane jest wymuszone
oczyszczanie powietrza.
W danym trybie urządzenie nie może automatycznie zmieniać prędkości.
3. Tryb nocny. Po naciśnięciu przycisku „Sen” urządzenie przejdzie w tryb
nocny. Przy dwóch wyżej wymienionych trybach odbędzie się to już na pierwszej
prędkości. Poziom hałasu, wytwarzanego przez urządzenie, zostanie ograniczony,
aby poprawić komfort wypoczynku.
(W trybie automatycznym urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, gdy czujnik
światła wykryje nastąpienie zmierzchu).
4. Wyłącznik czasowy. Urządzenie rozpoczyna odliczanie natychmiast po
ustawieniu parametrów i czasu pracy. Urządzenie przestaje działać po ukończeniu
odliczania.
(Jeżeli chcesz anulować odliczanie, naciskaj przycisk dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się 12 godzin. Po kolejnym naciśnięciu tryb odliczania zostanie anulowany).
5. Tryb blokady rodzicielskiej. W wyżej wymienionych czterech trybach
urządzenie przełącza się w tryb blokady rodzicielskiej po naciśnięciu przycisku
„Blokada rodzicielska”. W danym trybie blokowane są wszelkie operacje
wykonywane za pomocą panelu lub pilota.
(Aby wyjść z danego trybu, naciśnij i utrzymuj przez 5 sekund przycisk „Blokada
rodzicielska” lub przycisk odblokowania na pilocie.)
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. FILTR WSTĘPNY
- Oczyść powierzchnię filtra odkurzaczem lub spłucz
wodą.
- Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Nie umieszczaj filtra w bezpośrednim świetle
słonecznym.
Częstotliwość czyszczenia:
(około dwa razy w miesiącu)

2. FILTR „KATALIZATOR NISKOTEMPERATUROWY”.
- Usuń kurz z przedniej części filtra za pomocą
odkurzacza.
- Umieść filtr w przewiewnym miejscu.
- Nie umieszczaj filtra w bezpośrednim świetle
słonecznym.
- Nie używaj wody do czyszczenia tego filtra.
Częstotliwość czyszczenia:
(mniej więcej raz na dwa miesiące)

3. FILTR BAWEŁNIANY ANTYBAKTERYJNY HEPA
Umieść filtr w przewiewnym miejscu, aby umożliwić
rozproszenie szkodliwych gazów i drobnoustrojów.
- Nie umieszczaj filtra w bezpośrednim świetle
słonecznym.
- Nie używaj wody do czyszczenia tego filtra.
Częstotliwość czyszczenia:
(mniej więcej raz na dwa miesiące)
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4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA JONIZATORA
- Jeśli usłyszysz skrzypienie urządzenia, użyj szczoteczki
jako narzędzia do czyszczenia.
Włóż szczotkę do kratki nawiewu powietrza powyżej
okna wylotu anionów. Regularnie i dokładnie czyść kurz
wokół tego miejsca.

5. CZUJNIK CZĄSTEK STAŁYCH

Okresowo wycieraj soczewkę suchym bawełnianym wacikiem, aby usunąć
zabrudzenia.
(Wilgoć lub pozostałości dymu tytoniowego mogą spowodować nieprawidłowe
działanie czujnika).
- Pamiętaj, aby odłączyć przewód zasilający.
- Zdejmij osłonę czujnika cząstek stałych i przetrzyj obiektyw suchym bawełnianym
wacikiem.
- Aby ułatwić proces, użyj latarki.
Częstotliwość czyszczenia:
(mniej więcej raz na dwa miesiące)

23

OPIS USTEREK I SPOSOBY ICH USUWANIA
Typowe usterki, opis kodów błędów i sposoby rozwiązywania problemów
Nie można włączyć zasilania. Przycisk nie reaguje.
1. Czy przewód zasilający jest podłączony?
Podłącz przewód zasilający.
2. Czy oczyszczacz jest zamknięty?
Zamknij przednią pokrywę.
3. Czy urządzenie jest ustawione pionowo na podłodze?
Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni.
4. Czy urządzenie znajduje się w trybie „Blokada rodzicielska”?
Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Blokada rodzicielska”, przytrzymaj
przycisk blokady/resetowania przez 5 sekund, aby wyłączyć
daną funkcję.
Powietrze jest zanieczyszczone, ale wskaźnik zanieczyszczenia powietrza świeci
„na zielono”. Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza świeci się „na czerwono” nawet
podczas ciągłego działania.
1. Czy oczyszczacz znajduje się w miejscu, w którym nie udaje się łatwo wchłonąć
brudnego powietrza (kurz)?
Przenieś go w inne miejsce.
2. Czy czujnik cząstek stałych jest zanieczyszczony?
Wyczyść go.
Czy podczas pracy słychać trzask lub dudnienie?
1. Czy w jonizatorze nie ma zbyt dużo kurzu?
Wyczyść jonizator.
Czy z otworu wentylacyjnego wydobywa się niemiły zapach?
1. Czy filtr jest brudny?
Wyczyść filtr.
2. Jak dawno wymieniałeś filtr?
Wymień filtr.
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Oczyszczacz działa przez długi czas, ale nie widać znacznej poprawy jakości
powietrza.
1. Czy filtr został wyjęty z plastikowej torebki? Wyjmij filtr z plastikowej torebki
przed wstawieniem.
2. Czy filtry są umieszczone we właściwej kolejności? Filtry są ponumerowane
według kolejności montażu. Urządzenie natychmiast przechodzi w tryb uśpienia?
1. Wyłącz tryb automatyczny.
Na wyświetlaczu ukazuje się F1 lub F2.
Natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem technicznym.
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ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE
Gwarancja na produkt „Oczyszczacz powietrza PRANA Air cleaner PRO
(KJ488FK08A)” jest ustalona przez producenta na okres 24 (dwudziestu czterech)
miesięcy.
W tym okresie gwarantowane jest działanie produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem, z zastrzeżeniem przestrzegania zasad transportu, przechowywania
i eksploatacji.
Okres gwarancji na towar, który jest sprzedawany za pośrednictwem sieci
detalicznej, liczony jest od dnia jego sprzedaży konsumentowi.
Niezbędne, dostępne i wiarygodne informacje o towarach podlegających
naprawie gwarancyjnej (konserwacji) lub wymianie gwarancyjnej są przedstawione
konsumentowi przez producenta (sprzedawcę) w dokumentacji eksploatacyjnej,
załączonej do produktu.
Dokumentacja eksploatacyjna obejmuje dokumenty tekstowe, graficzne,
projektowe, które osobno lub razem dają możliwość zapoznania się z właściwościami
konsumenckimi produktu oraz określają zasady jego transportu, przechowywania i
eksploatacji.
Towar przyjmowany jest do reklamacji gwarancyjnej tylko wraz z dokumentacją
eksploatacyjną i fabrycznym opakowaniem. Karta gwarancyjna musi być wypełniona
przez sprzedawcę przy przekazaniu towaru.
Konsument traci prawo na obsługę gwarancyjną w przypadku awarii produktu
z powodu nieprzestrzegania zasad przechowywania, transportu i eksploatacji,
w przypadku braku karty gwarancyjnej, opakowania fabrycznego, uszkodzenia
związanego z awaryjnym wzrostem napięcia w sieci lub niewłaściwym użytkowaniem
produktu lub z występującymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Filtry do oczyszczania i nawilżania powietrza należą do kategorii towarów
niepodlegających wymianie (zwrotowi). W związku z tym nie są objęte gwarancją.
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KARTA GWARANCYJNA
Wypełniać drukowanymi literami.
Produkt:
Data sprzedaży:
Dane sprzedawcy,
pieczęć, podpis:

KUPON nr 1

KUPON nr 2

Usterka
Przyczyna

Sposób usunięcia usterki

Data naprawy
Firma serwisowa

Gwarancja jest ważna tylko w przypadku posiadania prawidłowo wypełnionej
karty gwarancyjnej z datą sprzedaży i pieczęcią sprzedawcy.
Ecoventeam Sp. z o.o.
Adres: ul. Nadrzeczna 3, 05-090 Raszyn
Telefon: +48 733 600 737, +48 733 600 746
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