
Humidifying air purifier
Floor Standing Type

PRIROČNIK ZA UPORABO

Prečiščevalnik zraka z vlažilnikom Stoječi tip

Prečiščevalnik zraka Ururu

MODEL

MCK75JVM-K
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Lastnosti

Dezodorizacija Ker ima pretočna enoto veliko razgrajevalno zmogljivost, lahko odstranjuje iz zraka sestavine z močnim 
vonjem, na primer cigaretni dim, formaldehid itd. 

Zbiranje prahu Velik zračni pretok brez težav ujame cvetni prah, hišni prah itd. 

Vlaženje Prostor se hitro navlaži z uporabo "Sistema za vlaženje pri velikem zračnem pretoku".

O pretočni 
razelektritvi ...

Pretočna razelektritev hitro razkraja vonje in škodljive pline, tako da v prečiščevalniku zraka ustvarja hitro 
premikajoče se elektrone z veliko oksidacijsko močjo. (Ker se hitri elektroni ustvarjajo in porabijo v enoti, 
je ta popolnoma varna.) 
Med delovanjem je mogoče slišati piskajoč zvok pretočne razelektritve.
Glede na uporabo je zvok morda tišji ali spremeni višino. 
V enoti se ustvari zelo majhna količina ozona, ki lahko povzroči nekaj vonja ob odprtini za izpust zraka. 
Ker pa je količina zelo majhna, ne povzroča zdravstvenih težav.

O čiščenju zraka

Cvetni prah

Prah
Vonj

Močno vsesavanje pri velikem zračnem 
pretoku zajame prah, cvetni prah itd. 
Pretočna razelektritev razgraja 
formaldehid in vonjave. 

• Zmožnost prečiščevanja zraka 
se poveča s hitrostjo pretoka 
zraka. 

Močno proti cvetnemu prahu 
Zaradi hitrega pretoka zraka se vanj hitro 
ujame tudi cvetni prah, ki se po zraku prenaša 
v večjih drobcih in se navadno hitro posede. 

Zrak se vsesava 
na obeh straneh. 

Zrak se dobavlja vsem 
delom prostora s hitrim 

pretokom zraka.

Kako se zrak navlaži
Prilagajanje sistema za uparjevanje
To je sistem za uparjanje vode z vpihovanjem 
zraka. 

• Para in meglica sta očesu nevidni. 
• Zmogljivost vlaženja se poveča z zračnim 

pretokom. 

• Ker se iz rezervoarja za vodo pretaka voda 
v pladenj za vlaženje, se lahko sliši zvok.

Dovajanje vode z vodnim kolesom 
Vodno kolo zajema vodo, le ko je to 
potrebno in filter za vlaženje ni prepojen 
z vodo. Tako ostane filter za vlaženje čist 
in ne nastaja plesen.

Rezervoar za vodo

Vlažen zrak

Suh zrak

Vrtenje

(1) Vodno kolo

(2) Filter za 
vlaženje

Voda se zajema iz pladnja 
za vlaženje.

Vlaga se oprime filtra 
za vlaženje. 

Pladenj za vlaženje
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NAJPREJ PREBERITE

 � Pred prvo uporabo preberite Varnostne ukrepe, da boste napravo znali pravilno uporabljati.
 � Varnostni ukrepi, navedeni v priročniku, so dveh tipov. Oba tipa vključujeta pomembne informacije 
o varnosti, zato ukrepe vedno upoštevajte. 

OPOZORILO

Nepravilno ravnanje z enoto lahko povroči hude 
poškodbe ali celo smrt. 

OPOMIN

Nepravilno ravnanje z enoto lahko povzroči 
poškodbe ali škodo na stvareh. 
V nekaterih primerih lahko pride do hudih posledic. 

 � Ikone, uporabljene v priročniku, nosijo naslednje pomene. 

Tega ne počnite 
nikoli.

Pazite, da boste zagotovo 
sledili navodilom.

Izklopite napajalni 
kabel. 

Pazite, da ob enoti ne 
bo odprtega ognja.

Ne razstavljajte. Ne prijemajte 
z mokrimi rokami. Ne zmočite. 

 � Ko preberete priročnik, ga shranite na priročno mesto za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO

Kabel za 
električno 
napajanje 

in vtič

• Uporabljajte le električno napajanje 220-240 V. 
Drugi viri napajanja lahko povzročijo požar ali električni udar. 

• Pazite, da ne boste poškodovali, prenarejali, nesmiselno zvijali, 
vlekli ali prelomili kabla in pazite, da ga ne boste uporabljali v zvitku.  
Poleg tega pazite, da na kabel ne boste odlagali težki predmetov 
in da ga ne boste preščipnili. 
Poškodbe električnega kabla lahko privedejo do požara ali električnega udara.

• Enote ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana 
ali če je vtič ohlapno vtaknjen v vtičnico. 
Poškodovan ali ohlapen napajalni kabel ali vtič lahko povzročita požar ali električni udar 
zaradi kratkega stika.

• Enote ne uporabljajte v vtičnici ali na podaljšku z neustreznimi 
lastnostmi. 
Preseganje napajalnega razreda več vtičnic lahko povzroči požar zaradi pregrevanja. 

• Napajalnega vtiča ne vtikajte in iztikajte namesto vklapljanja/
izklapljanja enote. 
Nepravilna raba lahko privede do požara ali električnega udara zaradi pregrevanja. 

• Vtič do konca potisnite v vtičnico. 
Nepopolne povezave lahko privedejo do požara ali električnega udara zaradi pregrevanja.

• S suho krpo redno čistite prah in druge delce z vtiča. 
Odpoved izolacije zaradi vlage ali drugih vplivov lahko povzroči požar.

• Zaustavite delovanje in izklopite napajalni kabel, če zaznate kaj 
nenavadnega, na primer vonj po zažganem. 
Uporaba enote po tem, ko opazite nekaj nenavadnega, lahko povzroči električni udar ali 
požar zaradi pregrevanja.
Obrnite se na servisno delavnico.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga morajo proizvajalec, serviser 
ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do 
nevarne situacije.
Poškodovan napajalni kabel lahko privede do požara ali električnega udara zaradi pregrevanja.

• Preden enoto očistite ali jo premikate, jo izklopite in izvlecite napajalni 
kabel iz vtičnice. 
Rokovanje z enoto, ki je vključena v napajanje in deluje, lahko povzroči električni udar ali 
poškodbe.

Varnostni ukrepi
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OPOZORILO

Glavna 
enota

• Enote ne uporabljajte v prostorih, kjer so v zraku oljni delci, 
na primer delci strojnega olja. 
Oljni delci v zraku lahko povzročijo pokanje, električni udar ali vžig enote. 

• Enote ne uporabljajte v nobenem prostoru, kjer so v zraku 
oljni hlapi, na primer v kuhinjah, vnetljivi ali korozivni plini, 
ali kovinski prah. 
V teh okoljih se lahko enota vžge ali poškoduje. 

• Pazite, da v vstopne in izstopne zračne odprtine ter v druge 
odprtine ne bodo zašli prsti ali drugi predmeti. 
Nepravilno rokovanje z enoto lahko privede do električnega udara, poškodb ali škode. 

• Pazite, da izstopne zračne odprtine ali ohišja enote ne boste zmočili. 
Stik z vodo lahko povzroči požar ali električni udar. 

• Ne uporabljajte vnetljivih snovi, npr. laka za lase, insekticidov itd., 
v bližini enote.  
Enote ne brišite z benzolom ali razredčilom. 
Te snovi lahko povzročijo pokanje, električni udar ali vžig enote. 

• Za čiščenje enote uporabite nevtralen tekoč detergent. 
Uporaba klorina ali kislih detergentov za čiščenje enote lahko povzroči škodljive pline in 
škodljivo vpliva na zdravje. 

• Pazite, da v bližini enote ne bo cigaret, kadila in drugega odprtega 
ognja. 
Odprt ogenj lahko privede do požara. 

• Enote ne razstavljajte, prenarejajte ali servisirajte sami. 
Nepravilno rokovanje z enoto lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe. 
Obrnite se na servisno delavnico. 

• Enote se ne dotikajte z mokrimi rokami. 
Stik z vodo lahko privede do električnega udara. 

• Enote ne uporabljajte, kjer je zelo vlažno, na primer v kopalnicah, 
ali kjer se hitro spremeni temperatura, na primer v hladilnicah. 
Nepravilno okolje lahko privede do električnega udara ali škode. 

OPOMIN

Kabel za 
električno 
napajanje 

in vtič

• Držite vtič - ne napajalnega kabla - in povlecite, da bi enoto izklopili 
iz električnega omrežja. 
Vlečenje za napajalni kabel lahko privede do požara ali električnega udara zaradi kratkega 
stika. 

• Pred daljšim časom neuporabe iztaknite napajalni kabel iz električne 
vtičnice. 
Načeta izolacija lahko povzroči električni udar, uhajanje toka ali požar. 
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OPOMIN

Glavna 
enota

• Enote ne uporabljajte nikjer, kjer bi bila izpostavljena neposrednemu 
soncu, dežju ali vetru. 
Pregrevanje ali stik z vodo lahko povzroči požar ali električni udar. 

• Enote ne uporabljajte, kjer je zelo vroče, na primer ob grelnikih. 
Visoka temperature lahko ohišje enote razbarvajo ali ga deformirajo. 

• Vstopnih in izstopnih zračnih odprtin ne zastavljajte s perilom, 
tkaninami, zavesami itd. 
Mucke, ki se naberejo na zračnih odprtinah, lahko povzročijo pregrevanje in požar. 

• Enote ne uporabljajte, kjer so tla nestabilna. 
Če se enota prekucne, se bo iz nje razlila voda, ki lahko zmoči pohištvo, lahko pa izlitje 
povzroči požar ali električni udar. 
Če se enota prekucne, jo takoj postavite nazaj pokonci.

• Enote ne uporabljajte, kjer prihaja do ravnanja s kemikalijami. 
Hlapljiva zdravila ali topila (v bolnišnicah, tovarnah, laboratorijih, kozmetičnih salonih, 
fotografskih studiih itd.) lahko povzročijo propadanje mehanskih delov, kar lahko povzroči 
puščanje vode, ki lahko zmoči pohištvo itd.

• V bližini enote ne uporabljajte prahov, na primer kozmetičnih. 
Stik s prahom lahko povzroči električni udar ali škodo. 

• Enote ne uporabljajte v majhnih prostorih, na primer v omarah. 
Slabo prezračevanje lahko povzroči pregrevanje ali požar. 

• Neposrednim zračnim tokovom iz enote ne izpostavljajte rastlin 
ali živali. 
Premočno izpostavljanje zračnim tokovom ima lahko negativne učinke. 

• Akvariji za ribe, vaze in drugi vsebniki vode naj ne bodo v bližini 
enote.
Vdor vode v enoto lahko povzroči električni udar, požar ali škodo. 

• Na enoto ne plezajte, sedajte in se nanjo ne naslanjajte. 
Padec ali prekucevanje enote lahko povzroči poškodbe. 

• Filtra ne odstranjujte, ko enota leži na boku. 
Tako ravnanje omogoči vdor prahu, kar lahko privede do požara ali električnega udara. 
Poleg tega lahko iz enote izteče voda, ki lahko povzroči škodo. 

• Plavajočega stikala ali stiropora iz stikala nikar ne odstranjujte. 
Če boste to naredili, bo vlaženje prostora deaktivirano. 

• Ne odstranjujte kartuše s srebrovimi ioni. 
To bo onemogočilo antibakterijski učinek ter preprečevanje plesni in sluzavosti. 

• Enote ne uporabljajte ob požarnem alarmu.
Če zrak iz izstopne odprtine piha proti požarnemu alarmu, se ta lahko sproži prepozno ali se 
sploh ne sproži.

• Ko uporabljate enoto v povezavi z napravami na izgorevanje, 
redno zračite prostor. 
Neustrezno prezračevanje lahko povzroči zastrupitev z ogljikovim monoksidom. 
Ta izdelek ne odstranjuje ogljikovega monoksida iz zraka. 

• Zamenjajte vodo v rezervoarju s svežo vodo iz pipe vsak dan, 
ko uporabljate vlažilnik, in periodično očistite notranjost enote 
(vlažilni pladenj, filter za vlaženje), da bo vedno čista. 
Če enote ne boste čistili, se lahko v njej zaradi umazanije in kamna razmnožijo plesen in 
bakterije, kar bo povzročilo neprijetne vonjave. Odvisno od fizičnega počutja bodo morda 
nekatere osebe hiperobčutljive in lahko to vpliva na njihovo zdravje. 
• V takem primeru stopite v stik z zdravnikom. 

• Preden enoto premikate, jo izključite ter izlijte vodo iz rezervoarja 
za vodo in vlažilnega pladnja. 
Puščanje in razlivanje vode iz rezervoarja za vodo ali vlažilnega pladnja lahko zmoči pohištvo 
ali privede do električnega udara ali uhajanja električnega toka. 

• Ta naprava ni namenjena za uporabo ljudi z zmanjšanimi fizičnimi, 
senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali ljudi, ki za njeno uporabo 
nimajo potrebnih znanj, razen če so pod nadzorom osebe, odgovorne 
za njihovo varnost, ali delujejo v skladu z navodili take osebe. 
Hranite zunaj dosega otrok, da se ti ne bodo igrali z napravo.

• Med polnjenjem in čiščenjem enoto izklopite.
Rokovanje z enoto, ki je vključena v napajanje in deluje, lahko povzroči električni udar ali škodo.

Varnostni ukrepi
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OPOMIN

Drugo

• Če enoto uporabljate v bližini domačih ljubljenčkov, pazite, 
da se živali nanjo ne bodo polulale ali zgrizle napajalnega kabla. 
To lahko privede do električnega udara ali požara. Če domači ljubljenčki enoto poškodujejo, 
jo izklopite in pokličite servis. 

• Naprav na izgorevanje ne uporabljajte, če so izpostavljene zračnim 
tokovom izstopne zračne odprtine.
Nepopolno izgorevanje naprave na izgorevanje lahko privede do zastrupitve za ogljikovim 
monoksidom itd. 

• Preden uporabljite notranje insekticide v razpršilu, zaustavite 
delovanje enote, da ne bi vsesala kemikalij.
Ker se kemikalije naberejo v enoti, lahko nekatere osebe iz zdravstvenih razlogov postanejo 
hiperobčutljive in lahko to vpliva na njihovo zdravje.

 

Varnostni ukrepi v uporabi
• Naj bodo televizorji, radijski sprejemniki, glasbeni stolpi, radijske ure in antenski kabli vsaj 2 m od enote. 

Motnje lahko vplivajo na sliko in zvok. Enako velja za brezvrvične mikrofone, mobilnike, brezžične mikrofone in druge naprave, ki oddajajo šibko električno 
valovanje. 
(Vendar pa pride do motenj zvoka tudi na razdalji, večji od 2 m, kar je odvisno od moči električnih valov. Sprejem je še posebej moten ob uporabi notranjih 
anten, zato jih dovolj oddaljite, da ne bodo lovile šuma.) 

• Enote ne uporabljajte namesto kuhinjskih nap ali pokrovov peči. 
Taka uporaba lahko skrajša življenjsko dobo predfiltra in nagubanega filtra, kar lahko povzroči škodo. 

• Enote ne uporabljajte za ohranjanje umetniških del, akademskih materialov itd. ali za komercialne ali druge 
posebne namene. 
Ta tip uporabe lahko vpliva na kakovost shranjenih predmetov. 

• Po čiščenju enote jo pravilno nazaj sestavite. 
Uporaba enote brez posameznih delov, na primer filtrov, lahko povzroči škodo. 

• Uporabljajte le vodo iz pipe. 
Voda iz pipe je načeloma klorirana, kar preprečuje nastanek bakterij. 

• V rezervoar za vodo ne zlivajte spodaj naštetih tekočin. 
Vroče vode, toplejše od 40˚C, eteričnih olj, kemikalij, umazane vode, odišavljene vode ali vode s topili itd. 
Tovrstne tekočine lahko enoto deformirajo ali jo poškodujejo. 
Destilirane vode, alkalne ionske vode, mineralne vode, vode iz vodnjaka itd. Te vode lahko spodbudijo razmnoževanje bakterij.

• Pazite, da prostora ne boste preveč navlažili. 
Preveliko vlaženje lahko privede do kondenzacije in nastanka plesni v prostoru. 

• Redno čistite enoto. 
Enoto očistite, kot je razloženo v poglavju "NEGA in ČIŠČENJE". Stran 27-38.
Prekomerna umazanija lahko privede do plesni, neprijetnih vonjav in manjše zmogljivosti vlaženja.

• Pazite, da ne bo zamrznila. 
Če pričakujete, da bo zamrznilo, vodo izpustite iz vodnega rezervoarja in pladnja za vlaženje. 
Uporabljanje enote, ko je voda zamrznjena, lahko povzroči škodo. 

• Vodo izpustite iz enote, ko je ne uporabljate. 
Če enote ne uporabljate, izpustite vodo iz vodnega rezervoarja in pladnja za vlaženje.
Umazanija in kamen lahko povzročita plesen in razmoževanje bakterij, kar lahko povzroči neprijetne vonjave. 

Ta izdelek iz zraka ne odstranjuje škodljivih snovi (ogljikov monoksid itd.) in cigaretnega dima. 
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Imena in delovanje vseh delov 

Dezodorirna 
katalizacijska enota
Vpija vonjave in nevarne pline 
z dezodorirnim katalizatorjem (črn) 
in jih razkraja v pretočni enoti.

Predfilter (zelen)
Odstranjuje velike delce prahu.

Nagubani filter
(spredaj: bel, zadaj: moder)
Vpija prašne delce z uporabo statične elektrike.

Majhni delci prahu, ki se ne ujamejo v predfilter, imajo pozitiven naboj, 
tako da jih lažje vpije negativno nabit nagubani filter.

Okvir za ioniziranje

Ioniziran vodnik (Zadaj)Rezervoar 
za vodo

Čelna plošča

Vsebnik filtrov
V njej je 6 rezervnih nagubanih filtrov. 

Varovalo

Senzor vonja

Senzor za prah

Senzor vlažnosti · Temperaturni senzor

(Prvi filter nameščen) 

(Rezervni filtri) (Rezervni filtri) 

 Nagubani filter  7 kosov
• 1 kos (v škatli)
• 6 kosov 
 (v vsebniku filtrov)

 Daljinski upravljalnik

Notranja obloga

Vsebnik filtrov / V škatli
 Priročnik za delovanje

 Dezodorirna kartuša, ki
 jo je mogoče reciklirati
 1 kos

Notranja obloga

V škatli

Pregled dodatne opreme

Plošče nasprotnih polov

Glavna enota

(Plazemski ionizator)

(Pretočna enota)
ENOTA2

ENOTA1

Stran 30, 31.

Stran 23, 24.

Stran 16.
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Zadaj

Stranska plošča

Kljuka 
napajalnega kabla
Navije vrvico skladiščne enote.

Dezodorirna kartuša, ki jo je mogoče reciklirati

Uporablja se za osveževanje dezodorirne 
kartuše, ki jo je mogoče reciklirati. 
Vstavljanje v razelektritveni žep razkraja 
vpite vonjave in omogoča vnovično rabo. 

Razelektritveni žep

Razelektritveni žep

Odkleni Zakleni

Kako uporabljati zaklep žepa 

Preprečuje, da bi se razelektritveni žep po naključju odprl. 
Za odpiranje uporabite kovanec. 

Ključavnica žepa

Izstopna 
zračna odprtina

Napajalni kabel

Filter za vlaženje

Krmilna plošča

Sprednje 
indikatorske lučke 

Ročica

Vstop zraka

Pladenj 
za vlaženje

Vodno kolo

Ključavnica žepa

Kovanec
Odkleni

Zakleni

Stran 23, 24.

Da bi zaklenili, obrnite do mesta, 
kjer se srečata    . 
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Imena in delovanje vseh delov 
Krmilna plošča

Lučka za oskrbo z vodo
• Če se rezervoar za vodo izprazni med vlaženjem, bo 3-krat 

zapiskal dol pisk in ta lučka se bo prižgala. 
 Vlaženje  se zaustavi. 
(Prečiščevanje zraka se nadaljuje, tudi medtem ko sveti lučka 
za vlaženje.)

• Da bi ponastavili vlaženje, v rezervoar za vodo nalijte vodo 
in pritisnite  .

Lučka filtra za vlaženje (  )
• Ta lučka se prižge, ko je čas za zamenjavo filtra za vlaženje. Utripa, 

če mine še več časa, ne da bi zamenjali filter. Stran 37.

Ko zamenjate filter, pritisnite in držite  za približno 2 sekundi.
(Zasliši se kratek pisk in lučka ugasne.)

Lučka filtra za čiščenje zraka (  )
• Ta lučka se prižge, ko je čas za zamenjavo nagubanega filtra. Utripa, 

če mine še več časa, ne da bi zamenjali filter. Stran 30.

Ko zamenjate filter, pritisnite in držite  za približno 2 sekundi.
(Zasliši se kratek pisk in lučka ugasne.)

Lučka ENOTA
• ENOTA1→ Ta lučka se prižge, ko je čas za čiščenje plazemskega ionizatorja. 
• ENOTA2→ Ta lučka se prižge, ko je čas za čiščenje pretočne enote. 

  Stran 33, 34.

Prilagajanje svetlosti
Uporabite za nastavitev svetlosti za spanje ali kot želite. 
Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se bo svetlost lučk krmilne plošče 
in čelnih indikatorskih lučk spremenila, kot sledi. Stran 13.

<Lučke krmilne plošče>

Svetle Pridušene Pridušene

<Sprednje indikatorske lučke> Stran 11, 12.

Svetle Pridušene UGASNJENA

• Ugasnejo le čelne indikatorske lučke.

Ključavnica za zaklepanje pred 
otroki
   Pritisnite in držite  približno 2 sekundi, 
da zaklenete ključavnico za zaklepanje pred otroki. 
(Enako naredite, da prekličete nastavitev.) 
Ko je zaklenjena, ključavnica omejuje delovanje 
enote, tako da otroci ne morejo spreminjati 
nastavitev. 

POZOR

 ●Dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati, 
je mogoče osvežiti, tudi ko je zaklenjena 
ključavnica za zaklepanje pred otroki. 
 ●Če odstranite čelno ploščo, medtem ko je 
zaklenjena ključavnica za zaklepanje pred otroki, 
se enota zaustavi iz varnostnih razlogov in 
zaklepanje pred otroki je preklicano.
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Gumb OFF TIMER (izklop časovnika)
Vsakokrat, ko pritisnete ta gumb, 
se čas izklopa spremeni, kot sledi. 

<Sprednje indikatorske lučke>

OFF

• Indikatorske lučke časovnika so odvisne 
od preostalega časa.

• Nastavljeni čas je mogoče spremeniti, 
medtem ko časovnik deluje. 

Gumb za nastavitev vlaženja
Vsakokrat, ko pritisnete ta gumb, se 
nastavitev vlaženja spremeni, kot sledi. 
  Stran 20.

• Vlaženja ni mogoče spremeniti, ko je izključeno. 

Gumb za nastavitev ventilatorja
Vsakokrat, ko pritisnete ta gumb, se nastavitev zračnega pretoka 
spremeni, kot sledi. Stran 19.

<Sprednje indikatorske lučke>

(Samodejno) (Tiho) (Počasi) (Standarden)

(Hitro)(Turbo)(Cvetni prah)

• "  " in "  ", "  ", "  " ali "  " bodo svetile hkrati v samodejnem načinu.
• Ventilator bo nastavljen samodejni način, če bo izbrana nastavitev vlaženja 

HIGH (visoko), STD (standardno) ali LOW (nizko).

POZOR

 ●Če med delovanjem odprete čelno ploščo, se bo enota iz varnostnih razlogov 
zaustavila.

 � Če se enota pokvari med delovanjem 
Če se med delovanjem indikatorska lučka prižge ponesreči ali če enota ne deluje 
zaradi strele ali drugega vzroka, iztaknite napajalni kabel, počakajte vsaj 3 sekunde, 
vtaknite napajalni kabel in spet zaženite enoto. 

Tipka za vklop/izklop vlaženja
• Vsakokrat, ko pritisnete ta gumb, 

se vlaženje vključi ali izključi.
• Lučka se prižge, ko je vlaženje 

vključeno. 
• Prečiščevanje zraka je aktivno 

med vlaženjem. 
(Vlaženje ne deluje samostojno.) 

Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
Ko pritisnete ta gumb, se 
enota zažene. Ko pritisnete 
še enkrat, se zaustavi. 
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Imena in delovanje vseh delov 
Sprednje indikatorske lučke

Lučka varnostnega zaklepanja pred otroki
• Ta lučka je prižgana, ko je zaklenjena ključavnica za zaklepanje 

pred otroki.  
Če pritisnete druge gumbe, medtem ko je lučka prižgana, 3-krat 
na kratko zapiska in vse krmiljenje z gumbi se ignorirajo. 

Lučka senzorja za prah
Senzor za prah zaznava stopnjo umazanosti zraka. Stopnjo 
umazanosti zraka prikazuje lučka senzorja za prah v 3 barvah: 
zeleni, oranžni in rdeči.
• Ko je lučka zelena, je zrak čist. 

Zelena Oranžna Roško

Počasi VisokPrah

 � V naslednjih primerih je lučka v prvih 2 sekundah zelena ne glede na to, 
kako čist je zrak. 
(1) Neposredno krmiljenje po nastavitvi čelne plošče. 
(2) Neposredno krmiljenje po nastavitvi napajalnega vtiča. 

 � Če je senzor za prah počasen, nastavite občutljivost za občutljivost. 
 Stran 13.

Tipi in delovanje senzorjev 

Senzor za prah
Zaznava

Cigaretni dim, cvetni prah, pršice, 
hišni prah, odpadla dlaka domačih 
živalih, smog 

Včasih zaznava Para, oljni hlapi 

Lučka za preverjanje 
Ta lučka se prižge, da uporabnike 
obvesti, da je čas za zamenjavo ali 
čiščenje. Preverite krmilno ploščo 
območja, ki potrebuje pozornost. 
(Katerakoli lučka, za vlažilnik, čiščenje 
zraka, ENOTA1/2 ali dovod vode bo 
zasvetila ali utripala skupaj z lučko 
za preverjanje.) Stran 25.

Odčitka sobnega higrometra in indikatorske lučke za vlažnost na enoti sta lahko različna. 
• To je zato, ker zračni tokovi povzročajo piše temperatur in vlažnosti tudi v istem prostoru.  

Indikatorsko lučko za vlažnost upoštevajte le kot približen odčitek.

Regeneracijska lučka
• Ta lučka je prižgana, ko se dezodorirna kartuša, ki jo je mogoče 

reciklirati, regenerira v razelektritvenem žepu. 
• Regeneracija traja 8 ur. 
• Regeneracija dezodorirne kartuše, ki jo je mogoče reciklirati, 

se začne in zaustavi z odpiranjem in zapiranjem 
razelektritvenega žepa. Stran 24.
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Lučka senzorja vonja
Senzor vonja zazna spremembo vonja v prostoru. Stopnjo vonja v zraku prikazuje lučka senzorja vonja v 3 barvah: 
zeleni, oranžni in rdeči.
• Ko je lučka zelena, je zrak čist. 

Zelena Oranžna Roško

Šibko MočnoVonj

 � V naslednjih primerih lučka sveti zeleno v prvi minuti. To stanje se upošteva kot referenčna vrednost za občutljivost 
senzorja vonja.
(1) Neposredno krmiljenje po nastavitvi čelne plošče. 
(2) Neposredno krmiljenje po nastavitvi napajalnega vtiča. 
(3) Če se delovanje spet zažene. 

 � Če ostane nivo vonja konstanten, ne da bi se povečal ali zmanjšal, senzor ne bo zaznal niti močnih vonjev. 
 � Senzor vonja morda ne bo zaznal tipa vonjev, razen amonijaka, na primer vonjev po domačih živalih, česnu itd. 
 � Različni ljudje različno intenzivno zaznavajo vonje, zato boste vi morda zaznali vonj, čeprav bo lučka zelena. 
Če vas vonji motijo, nastavite ročni zračni pretok in zaženite enoto z večjim zračnim pretokom.
Tipi in delovanje senzorjev 

Senzor vonja
Zaznava Cigaretni dim, vonje od kuhanja, vonje po malih živalih in iz toaletnih 

prostorov, vonje po surovih odpadkih, plesni, razpršilih, alkoholu 

Včasih zaznava Nenadne spremembe temperature in vlažnosti, pline brez vonja, 
kot so ogljikov monoksid, para, oljne pare, plini naprav na izgorevanje 

Indikatorska lučka za vlažnost
(Samo za okvirno vrednost)

Ta lučka prikazuje vlažnost v prostoru, kot jo odčita tipalo 
vlažnosti. 

 :Vlažnost: 40% ali manj
 :Vlažnost: Pribl. 50%
 :Vlažnost: 60% ali več

Če enota med delovanjem le prečiščuje zrak, lučka 
prikazuje tudi stopnjo vlažnosti.
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Nastavitev občutljivosti senzorja za prah je mogoče spremeniti.

Krmilna plošča

1,21,3

1 Pritisnite  in držite 10 sekund. 

Držite  in pritisnite  .
• Zasliši se kratek pisk in lučke za zračni pretok (" " (Počasi), " " (Standardno), " " (Hitro)) utripajo približno 5 sekund. 

Lučka, ki ustreza trenutni nastavitvi občutljivosti, ostane prižgana.

2 Spremenite nastavitev občutljivosti z  .
• Vsakokrat, ko pritisnete gumb, zračni pretok utripa in občutljivost se spremeni, kot je opisano spodaj. 
• Nastavitev občutljivosti je prikazana z lučkami zračnega pretoka.  

Če se lučke zračnega pretoka ne spremenijo, izključite napajalni kabel, počakajte vsaj 3 sekunde, spet priključite napajalni kabel 
in zaženite postopek delovanja od začetka. 

Da bi dvignili občutljivost 
 Izberite lučko zraga pretoka 

"HITRO". 

Da bi zmanjšali občutljivost 
 Izberite lučko zraga pretoka 

"POČASI". 

Občutljivost
High(Hitro)

(Standarden)

(Počasi)

Normal

Low

Senzor se hitreje odzove 
na prah.

Privzeta nastavitev

Senzor se manj odziva na prah. 

3 Ko spremenite nastavitev, pritisnite  .
• Po kratkem pisku začne utripati lučka nastavljene občutljivosti. 

4 Izključite napajalni kabel, počakajte vsaj 3 sekunde, spet priključite napajalni kabel. 

Tako je nastavitev dokončana. 

POZOR

 ●Občutljivost senzorja za prah je mogoče nastaviti, medtem ko enota deluje ali je zaustavljena. 

 ●Če se korak 4 ne izvede, enota ne gre nazaj v običajni način delovanja. 

Nastavitev občutljivosti senzorja za prah 
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PRIPRAVA PRED UPORABO

Kako namestiti
Enoto postavite na izbrano mesto. 
Upoštevajte naslednje namestitvene razdalje, da zagotovite pravilno delovanje enote. 

Vsaj 10 cm od zidov

Vsaj 50 cm od zidov

Vsaj 100 cm 
od stropa 

Vsaj 50 cm od zidov

Zračni pretok

POMNI

 ●Odvisno od tipa stene se lahko ta umaže, tudi če upoštevate namestitvene razdalje.  
V takem primeru enoto premaknite na dovolj veliko razdaljo od stene. 

POZOR

Pametna namestitev 
 ●Izberite mesto, ki omogoča, da zrak doseže celoten prostor. 
 ●Zrak piha deloma v desno, vendar to ne pomeni, da je z enoto kaj narobe. 
 ●Enoto postavite na trdna tla. Če so tla neravna, bo se bo morda enota zelo tresla. 

Nameščanje 

Enote ne uporabljajte na naslednjih mestih. 
 � V stiku s stenami, pohištvom, zavesami itd. 
Predmeti, s katerimi bo enota v stiku, se lahko zamažejo ali deformirajo. 
 � Na debelih preprogah ali posteljnini 
Enota se lahko nagne, iz nje lahko izteče voda, ali pa senzor za nivo vode ne bo več pravilno deloval. 
 � Izpostavljene neposredni sončni svetlobi ali ob grelnikih 
Enota se lahko deformira ali razbarva, senzorja za temperaturo in vlažnost ter varnostne naprave se lahko pokvarijo. 
 � Če je izpostavljena zunanjemu zraku (npr. ob oknu) ali prepihom iz klimatskih naprav itd. 
Vlažnost prostora morda ne bo pravilno prikazana. 
 � Ob zavesah, posteljnini itd. 
Lahko se blokirajo vhodi za zrak, kar lahko povzroči okvaro enote. 
 � Na nagnjenih in nezanesljivih tleh 
Enota lahko pade ali se prekucne ob potresu, ali če se kdo zadene vanjo.
Če jo namestite na nagnjeno površino, se lahko sproži tudi varnostna naprava, ki enoto zaustavi. 
 � Izpostavljene elektromagnetnim valovom, na primer ob mikrovalnih pečicah, zvočnikih itd. 
Enota morda ne bo pravilno delovala. 
 � Izpostavljene sajam (prevodnemu prahu), ki jih ustvarijo sveče, dišeče sveče itd.
Učinkovitost delovanja filtra bo morda zmanjšana in prostor bi lahko postal umazan zaradi praha, ki se ne bo zbral.
 � Ob požarnem alarmu
Če zrak iz izstopne odprtine piha proti požarnemu alarmu, se ta lahko sproži prepozno ali se sploh ne sproži.
 � Ob enoti ne uporabljajte kozmetike v kombinaciji s silikonom.
Kozmetika, sredstva proti potenju, antistatični agenti, vodoodporni spreji, loščilo v spreju, sredstvo za čiščenje stekla, 
kemične vlažne krpice, vosek in izdelki za lase (sredstvo proti razcepljenim konicam, pena za lase in balzam).  
Izolatorji, kot je na primer silikon, se lahko prilepijo na iglo pretočne enote in ta ne bo ustvarjala elektronov. V tem primeru 
očistite ENOTO2.  Stran 34.
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Priprava daljinskega upravljalnika
Nastavitve daljinskega upravljalnika

1 Priprava daljinskega upravljalnika
• V daljinskem upravljalniku je že nameščena baterija. 

Da bi uporabili daljinski upravljalnik, izvlecite prozorno plastiko izpod pokrovčka 
baterije.

2 Z daljinskim upravljalnikom
• Oddajnik daljinskega upravljalnika usmerite proti sprejemniku na glavni enoti. 

Če je na poti ovira za signal, na primer zavesa, daljinski upravljalnik ne bo deloval.
• Razdalja, s katere lahko daljinski upravljalnik oddaja, znaša približno 6 m.

Sprejemnik

30° 30°

6 m

5 m5 m

3 Zamenjava baterij
1) Pritisnite jeziček pokrovčka proti puščici.
2) Povlecite pokrovček.
3) Baterijo zamenjajte z baterijo CR2025 (litijevo).
 (Pazite, da boste postavili baterijo s + polom proti pokrovčku, kot prikazuje 

slika.)
4) Zaprite pokrov v originalni položaj.

(2) (4)

Baterija

Prilagodite     stran 
baterije na     stran 
za pokrov in nastavitve.

(3)

(1)

Jeziček

POMNI

 ●Baterije hranite, kjer jih ne bodo dosegli otroci. 
Če slučajno baterijo kdo požre, takoj stopite v stik z zdravnikom.
 ●Ko baterije zavržete, končnike prekrijte z izolirnim trakom. 
Če baterije zavržete z drugimi kovinskimi predmeti, lahko pride do segrevanja, eksplozij ali vžigov.

POZOR

Baterija
 ●Priložena gumbasta baterija je pripravljena za začetno rabo. 
Iztrošila se bo v 1 letu od datuma proizvodnje prečiščevalnika zraka.
 ●Zamenjati jo bo treba približno v 1 letu, vendar je možno, da se sprejem poslabša prej in v tem primeru zamenjajte baterijo z novo gumbno 
baterijo CR2025 (litijevo).
 ●Gumbne baterije, ki so blizu izteka "priporočene dobe uporabe" bo morda treba kmalu zamenjati.
 ●Da bi preprečili okvare ali poškodbe zaradi puščanja ali eksplozij, gumbne baterije odstranite, če enote dlje časa ne boste uporabljali.

Daljinski upravljalnik
 ●Daljinskega upravljalnika ne spuščajte ali odlagajte v vodo. 
(Lahko pride do poškodb.)
 ●Gumbov na daljinskem upravljalniku ne pritiskajte z ostrimi predmeti. 
(Lahko pride do poškodb.)
 ●Signali morda ne bodo prav sprejeti, če so v istem prostoru elektronske fluorescentne luči (na primer inverterske fluorescentne luči). 
V teh primerih se posvetujte s prodajalcem.
 ●Če tudi druge električne naprave upravljate z daljinskim upravljalnikom, jih ločite od tega daljinskega upravljalnika ali pa se posvetujte 
s prodajalcem.
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Pritrdite filter
 OPOMIN

• Preden priključite napajalni kabel, naredite naslednje. 

Pritrdite nagubani filter

Preverite, ali je nameščen nagubani 
filter, preden zaženete enoto. 

1 Odstranite čelno ploščo.
• Potisnite 2 štrleča delčka (levo in desno) navznoter, 

povlecite čelno ploščo navzgor in jo odstranite. 

Čelna plošča Štrlina
(1 na levi in desni strani)

Potisni

2 Odstranite rezervoar za vodo.
• Rezervoar za vodo držite za ročaj, potegnite ga navzgor 

in iz enote. 

(1)
Povlecite
Rezervoar za vodo

(2)
Navzgor

3 Odstranite ENOTO1.
• ENOTO1 držite za ročaj, potegnite jo navzgor in iz enote. 

ENOTA1

Ročica

(1)
Povlecite

(2)
Navzgor

4 Odstranite dezodorirno katalizacijsko 
enoto.
• Držite dezodorirno katalizacijsko enoto za ročaj, povlecite 

jo navzgor in iz enote. 

Dezodorirna katalizacijska enota

(1)
Povlecite

(2)
Navzgor

Ročica

5 Pritrdite nagubani filter.

Nagubani filter pritrdite tako, da bela stran gleda naprej.

• Namestite štrleče delčke (5 mest) na levi in desni strani 
dezodorirne katalizacijske enote v luknje (5 mest) na levi 
in desni strani nagubanega filtra. 

Dezodorirna 
katalizacijska enota

Luknje
(5 na levi in desni strani)

Nagubani filter

Štrlina
(5 na levi in desni strani)

Belo stranico 
obrnite naprej

• Nagubani filter vstavite pod jezičke (4 mesta) na vrhu in 
dnu dezodorirne katalizacijske enote.

Zgornji in spodnji jezički 
(4 mesta)

POMNI

 ●Vedno zaženite enoto s predfiltrom (zelen) in nagubanim filtrom 
(spredaj: bel; zadaj: moder).  
Zaganjanje enote brez filtrov lahko povzroči okvare. 
 ●Učinkovitost enote pade, če je nagubani filter nameščen 
obrnjeno. 



17

Priprava rezervoarja za vodo

Funkcija za prečiščevanje zraka dela, tudi če 
v rezervoarju ni vode.

1 Odprite pokrovček rezervoarja za vodo. 
Pokrovček

2 Vlijte vodo v rezervoar in zaprite 
pokrovček. 

Uporabljajte le vodo iz pipe. 

• Vodo vlivajte nekje, kjer ne bo težav, če jo polijete. 
• Preden vodo dejansko vlijete, da bi lahko uporabili 

vlažilnik, nalijte v rezervoar majhno količino vode in 
ga pretresite, da ga oplaknete z notranje strani, nato 
pa to vodo izlijte. 
Glejte čiščenje rezervoarja za vodo.  Stran 28.

Trdno privijte pokrovček rezervoarja za vodo. 
Če ga ne boste trdno privili, lahko voda pušča. 

• Poln rezervoar za vodo držite za ročaj, da ga boste lahko 
nesli. 

• Ne dotikajte se ventila na sredini pokrovčka.  
Voda se lahko iz rezervoarja polije. 

Ne dotikajte se 
ventila na sredini 
pokrovčka.

POMNI

V rezervoar za vodo ne zlivajte naštetih tekočin. 
 ●Vroče vode, toplejše od 40˚C, eteričnih olj, kemikalij, umazane 
vode, odišavljene vode ali vode s topili itd.  
Tovrstne tekočine lahko enoto deformirajo ali jo poškodujejo. 
 ●Destilirane vode, alkalne ionske vode, mineralne vode, vode 
iz vodnjaka itd.  
Te vode lahko spodbudijo razmnoževanje bakterij.

Priprava rezervoarja za vodo 
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Ko pritrdite filter

1 Dezodorirno katalizacijsko enoto vrnite 
na mesto.
• Dezodorirno katalizacijsko enoto držite za ročaje, postavite 

izboklinice nad zareze (4 mesta) na spodnji strani glavne 
enote in jo potisnite v glavno enoto. 

(1)
Namestite tu.

(2) Pritisnite navznoter, 
dokler ne slišite klika.Dezodorirna 

katalizacijska enota

2 ENOTO1 vrnite na mesto.
• ENOTO1 držite za ročaj, izboklinice postavite nad zareze 

(2 mesti) na spodnji strani glavne enote in ENOTO1 
potisnite v glavno enoto. 

ENOTA1
Predfilter

(1)
Namestite tu.

(2) Pritisnite navznoter, 
dokler ne slišite klika. 

3 Rezervoar za vodo vrnite na mesto.
• Rezervoar za vodo držite za ročaj, vstavite ga v luknjo 

na dnu glavne enote in ga pritisnite v glavno enoto. 

Rezervoar 
za vodo

(1)
Namestite tu.

(2) Pritisnite navznoter, 
dokler ne slišite klika. 

4 Čelno ploščo vrnite na mesto.
• Nastavite jezička (2 mesti) na dnu plošče v reže na spodnji 

strani glavne enote in zaprite ploščo. 

Spodnji reži 
(2 mesti)

[Pogled od zgoraj]

Čelna plošča

(2) Pritisnite navznoter, 
dokler ne slišite klika. 

(1)
Namestite tu.

Da pravilno namestite čelno ploščo, jo pritisnite, 
dokler ne slišite klika na levi in desni strani.
Če ne bo prav nameščena, se lahko sproži 
varnostno stikalo in prepreči zagon enote. 

Stran 27.

POMNI

 ●Vedno zaženite enoto s predfiltrom (zelen) in nagubanim filtrom 
(spredaj: bel; zadaj: moder).  
Zaganjanje enote brez filtrov lahko povzroči okvare. 
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KAKO KRMILITI

1 Pritisnite  .

• Če je vlaženje delovalo zadnjič, ko ste uporabljali enoto, se bo samodejno zagnalo. Če ga ne želite uporabljati, pritisnite  , 
da ugasnete lučko za vlaženje.

2 Pritisnite  , da bi spremenili jakost zračnega pretoka. 
• Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se zračni pretok spremeni, kot sledi. 

Zrak teče izjemno počasi. 
Ta način je priporočljiv med spanjem. 

Pretok zraka ((Tiho) (Počasi) (Standardno) (Hitro)) 
se samodejno prilagodi glede na stopnjo umazanosti 
zraka.

To je način hitrega pretoka zraka, ki hitro odstranjuje 
prah iz njega. 

Pretok zraka se spremeni vsakih 5 minut, da se 
ustvarijo nežni piši in prepihi, ki pomagajo ujeti cvetni 
prah, še preden se ta posede na tla. 

Tihi način Način proti cvetnemu prahu

Način turboAvtomatsko delovanje

(Samodejno) (Tiho) (Počasi) (Standarden) (Hitro) (Turbo) (Cvetni prah)

POZOR

 ●Privzeta nastavitev je prečiščevanje zraka in samodejni nadzor nad zračnim pretokom.  
Če iztaknete napajalni kabel ali če je bila čelna plošča odprta in enota zagnana na novo, bo naslednjič, ko jo boste uporabili, delovala 
z zadnjimi uporabljenimi nastavitvami. 

Prečiščevanje zraka

1

Lučka za vlaženje

2

 � Vtaknite napajalni kabel  
v električno vtičnico. 

POMNI

 ●Napajalnega vtiča ne vtikajte in iztikajte namesto vklapljanja/izklapljanja 
enote.  
Nepravilna raba lahko privede do požara ali električnega udara zaradi 
pregrevanja. 

Vtičnica

Napajalni vtič
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Vlaženje in prečiščevanje zraka 

POZOR

 ●Ker se iz rezervoarja za vodo pretaka voda v pladenj za vlaženje, se lahko sliši zvok.
 ●Če je dosežena nastavljena vlažnost ali če se med vlaženjem prižge lučka za oskrbo z vodo, se vlaženje zausti, prečiščevanje zraka pa se 
nadaljuje. 
 ●Stopnja vlaženja se spreminja glede na nastavitev jakosti zračnega toka. 

2

143

Lučka za vlaženje

1 Pritisnite  .

2 Pritisnite  , da bi prižgali lučko za vlaženje. 
• Če je vlaženje delovalo zadnjič, ko ste uporabljali enoto, bo lučka za vlaženje samodejno posvetila.

3 Pritisnite  , da spremenite nastavitev vlaženja. 
• Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se nastavitev zračnega pretoka spremeni, kot sledi. 

   

STAND.Počasi Hitro CONT (NEPREK.)

4 Pritisnite  , da bi spremenili jakost zračnega pretoka. 
• Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se zračni pretok spremeni, kot sledi. 
• Ventilator bo nastavljen samodejni način, če bo izbrana nastavitev vlaženja HIGH (visoko), STD (standardno) ali LOW (nizko). 

Nastavitve jakosti zračnega toka ni mogoče izbrati.
• Da bi nastavili zračni pretok, nastavite vlaženje na "CONT". Zmogljivost vlaženja se poveča z zračnim pretokom. 
• Ko je nastavljen na "auto" - avtomatsko, se zračni pretok samodejno prilagodi v skladu s stopnjo umazanosti zraka in vlage v zraku. 

POMNI

 ●Prepričajte se, da ste pred 
zagonom enote namestili filter 
za vlaženje.

Prečiščevanje zraka je aktivno med 
vlaženjem. (Vlaženja ni mogoče 
zagnati samostojno.)

POMNI

 ●Enote ne premikajte, dokler deluje. Premiki lahko povzročijo 
puščanje vode, škodo ali okvare. 
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Kako delati z daljinskim upravljalnikom

1
3
5
7
9

10
2
4
6
8

  1. Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
  2.  Gumb za samodejno delovanje 

ventilatorja
  3. Gumb za nastavitev ventilatorja
  4. Gumb turbo
  5.  Gumb za odstranjevanje cvetnega 

prahu
  6. Tipka za vklop/izklop vlaženja
  7. Gumb za nastavitev vlaženja
  8. Gumb OFF TIMER (izklop časovnika)
  9. Gumb za prilagoditev svetlosti
10.  Gumb za varnostno zaklepanje 

pred otroki

1 Za vklop delovanja  
Pritisnite gumb " ".

• Pritisnite še enkrat za zaustavitev.

2 Da bi samodejno preklopili zračni pretok  
Pritisnite " ".

• To samodejno prilagodi zračni pretok " " (Tiho), " " (Počasi), " " (Standardno), " " (Hitro) glede na kakovost zraka.

3 Da bi ročno preklopili zračni pretok  
Pritisnite " ".

• Vsakokrat, ko gumb pritisnete, se zračni pretok preklopi, kot je prikazano spodaj, da omogoči izbiro želenega zračnega pretoka.

   

(Počasi)(Tiho) (Standarden) (Hitro)
“       ” “   ” “   ” “    ”

• Nastavitev " " (Tiho) je zelo počasen zračni pretok in je primeren za čas, ko spite.
• Ko nastavite " " (Tiho), se moč prečiščevanja zraka zamanjša, ker je zračni pretok zelo počasen.

4 Da bi zrak hitro očistili  
Pritisnite " ".

• Hiter zračni pretok bo hitro očistil vso umazanijo iz zraka.
• To je primerno za uporabo med čiščenjem.

5 Da bi odstranili cvetni prah  
Pritisnite " ".

• Preklapljanje hitrosti zračnega pretoka vsakih 5 minute med " " (Standardno) in " " (Počasi) bo ujelo cvetni prah, preden se bo 
posedel na tla.

Kako delati z daljinskim upravljalnikom
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6 Da bi vklopili/izklopili vlaženje  
Pritisnite " ".

• Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se bo vlaženje vklopilo ali izklopilo.
• Ko vklapljate/izklapljate vlaženje, lučka za vlažnost začasno prikazuje spodaj prikazano stanje.

• Če je vlaženje vklopljeno: Indikatorska lučka za vlažnost se bo spreminjala in prikazovala nastavitev.
• Če je vlaženje izklopljeno: Indikatorska lučka za vlažnost bo za 2 sekundi ugasnila.

7 Da bi spremenili nastavitev vlaženja  

Pritisnite " ".

• Vsakokrat, ko pritisnete gumb, indikatorska lučka za vlažnost začasno prikazuje spodaj prikazano stanje.

   

“STD”(Standardno)“LOW”(Počasi) “HIGH”(Hitro) “CONT”(Neprekinjeno)

8 Da bi določili čas za zaustavitev delovanja  
Pritisnite " ".

• Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se nastavitev časovnika spremeni, kot je prikazano spodaj. Preostanek časa bo prikazan z lučko za 
časovnik izklopa.

   

“4”(4 ure)“1”(1 ura) “8”(8 ur) (Prekliči)

• Ko je nastavljeni čas dosežen, se bo delovanje samodejno zaustavilo.
• Nastavljeni čas je mogoče spremeniti, če pritisnete gumb, medtem ko deluje časovnik.

9 Da bi spremenili svetlost za lučke na krmilni plošči in sprednjih indikatorskih lučk 
pritisnite " ".

• Vsakokrat, ko pritisnete gumb, se zaslon spremeni, kot je prikazano spodaj.
<Lučke krmilne plošče> <Sprednje indikatorske lučke> Stran 11, 12.

Svetle Pridušene Pridušene Svetle Pridušene UGASNJENA

• Ugasnejo le čelne indikatorske lučke.

10 Da bi preprečili nepravilno delovanje 
Pritisnite " " za 2 sekundi.

• Zaustavi se delovanje gumba, ne " " na glavni enoti in gumbov na daljinskem upravljalniku.
• Tako se prepreči, da bi otroci nepravilno upravljali enoto.

• Da bi sprostili ključavnico za zaklepanje pred otroki, še enkrat pritisnite " " za 2 sekundi.

• Da bi sprostili ključavnico za zaklepanje pred otroki, ko nimate daljinskega upravljalnika v roki, pritisnite " " na enoti za 2 sekundi.

POMNI

 ●Enota ne bo delovala 3 sekunde, potem ko je nastavljena čelna plošča ali je vtaknjen kabel za napajanje, čeprav je bil pritisnjen gumb 
" " na daljinskem upravljalniku.

 ●Delovanje se varnostno zaustavi, če med delovanjem odprete čelno ploščo.
 ●Ko je med delovanjem uporabljena napačna nastavitev. 
 Če zaslon na glavni enoti ne sveti prav ali če je daljinski upravljalnik onemogočen zaradi nevihte ali radijskega prenosa med delovanjem, 
odklopite napajalni kabel in ga nato spet priklopite po 3 sekundah.
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 �Dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati, je mogoče odstraniti iz prečiščevalnika 
zraka in jo uporabiti za dezodoriranje drugih prostorov.  
Zmogljivost dezodoriranja se osveži v razelektritvenem žepu, tako da lahko kartušo 
uporabljate znova in znova.
Uporabe Dezodorirno kartušo je mogoče uporabljati na naslednjih krajih. 

V omarici za čevlje V avtomobilihV vežah V omarah V hladilnikihV straniščih

• Ne uporabljajte dezodorirne kartuše, ki jo je mogoče reciklirati, ob odprtem plamenu, 
na neposredni sončni svetlobi ali v zelo vročem in vlažnem prostoru.

Samo za uporabo v hladilniku 
(dezodorirna kartuša, ki jo je mogoče reciklirati, 
se ne sme uporabljati v zamrzovalnikih.)

Za uporabo v hladilnikih 
• Uporabite 1 dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati, na 450 l hladilnik. 
• Iz sanitarnih razlogov to kartušo uporabljajte le za hladilnik. 
• Kartušo postavite tako, da ne bo v stiku s hrano. 
• Kartuše ne uporabljajte v zamrzovalnikih. 
• Če kartušo premikate s hladnega prostora na toplo, se bo na njej 

ustvaril kondenzat. 
• Če se kondenzat oprime kartuše, vodo obrišite z mehko krpo in jo 

naravno posušite. 

Za uporabo v avtomobilih
• Dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati, postavite tako, 

da ne bo motila voznika med vožnjo. 
• Ne postavljajte je pod voznikov sedež, saj lahko zdrsne pod 

pedale. 
• Ne postavljajte je na vroča mesta, na primer na armaturno ploščo, 

saj se lahko deformira. 

Kako uporabljati

(1) Dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče 
reciklirati, izvlecite iz vrečke. 
• Čeprav jo je mogoče uporabljati kar tako, je najbolje, če jo pred 

prvo uporabo najprej osvežite.
.Vsebina vrečke:  Filter z dezodoracijskim katalizatorjem (1 kos)
.Sestavni deli: Fotokatalit, (titanijev apatit), aktivno oglje 

(2) Na hrbtni strani dezodorirne kartuše, 
ki jo je mogoče reciklirati, nastavite 
mesec prve uporabe. 

Zgled  Dezodoriranje 2 meseca od aprila do junija 

Zadrsajte na levo in desno. 

Ko je leva reža čez začetni mesec, je v levi reži prikazan mesec, 
ko bi bilo treba kartušo osvežiti. 

(3) Postavite v prostor z neprijetnim 
vonjem. 

 

Zgled  V omarici za čevlje 

Dezodorirna kartuša, 
ki jo je mogoče 
reciklirati Dezodorirni učinek traja približno 2 meseca. 

(Dejanska številka se spreminja glede 
na okolje.) 

Vonj

VonjVonj

Pričakovana doba učinkovanja Približno 2 meseca

Priporočljiva površina pokritosti Okrog 1,7 m2

Dezodorirna kartuša, ki jo je mogoče reciklirati, odstranjuje vonjave, tako da vpija 
elemente vonjav. To pomeni, da v velikih prostorih morda ne bo dovolj učinkovita. 

Dezodorirno kartušo, 
ki jo je mogoče reciklirati, 
je mogoče položiti ali postaviti 
pokonci, odvisno od prostora, 
kjer jo uporabljamo. 

POMNI

 

• Dezodorirna kartuša, ki jo je mogoče reciklirati, ni užitna. 
Če jo ponesreči pogoltnete, lahko povzroči hudo bolezen, 
zato še posebej pozorno poskrbite, da ne bo v dosegu otrok.  
Če jo ponesreči pogoltnete, se posvetujte z zdravnikom. 

• Kartuše ne uporabljajte skupaj z drugimi osveževalci zraka, 
ambientalnimi parfumi, insekticidi itd. 

• Pazite, da enota ne bo v dosegu domačih živali. 
• V stiku s kartušo se lahko oblačila zamažejo. 

• Kartušo uporabljajte le za navedene načine uporabe. 
• Kartuše ne razstavljajte.
• Dezodorirna kartuša, ki jo je mogoče reciklirati, ni namenjena 

za uporabo v velikih prostorih in v prostorih z močnim vonjem, 
zato v teh primerih uporabite glavno enoto. 

• Čistilnik zraka lahko uporabljamo z dezodorirno kartušo, ki jo je 
mogoče reciklirati znotraj razelektritvenega žepa brez vsakih težav. 

Kako uporabljati dezodorirno kartušo, 
ki jo je mogoče reciklirati 
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Kako osvežiti dezodorirno 
kartušo, ki jo je mogoče reciklirati

Po približno 2 mesecih (okvirno) dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati, osvežite 
v razelektritvenem žepu. 
Če kartuše ne boste periodično osveževali, ne bo več dovolj učinkovita. 
Regeneracija dezodorirne kartuše, ki jo je mogoče reciklirati, se začne in zaustavi 
z odpiranjem in zapiranjem razelektritvenega žepa. 

Postopek Pomni

1 Odprite razelektritveni žep in vanj vstavite 
dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati. 

• V razelektritveni žep ne dajajte drugih stvari, 
le dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati. 
Sicer lahko pretočni žep poškodujete. 

• Dezodorirna kartuša, ki jo je mogoče reciklirati, 
se ne more osvežiti, če je mokra od kondenzata itd. 
Če v razelektritveni žep vstavite mokro kartušo, 
lahko to privede do škode. 

Pritisnite enkrat na pokrov, 
da odprete razelektritveni žep. 

Vstavite kartušo 
v prikazani smeri. 

Razelek-
tritveni žep

Potisni

Dezodorirna kartuša, 
ki jo je mogoče reciklirati

2 Zaprite razelektritveni žep. • Ne uporabljajte prečiščevalnika zraka z odprtim 
razelektritvenim žepom. Sicer lahko pretočni žep 
poškodujete. 

• Razelektritveni žep je mogoče zakleniti. Stran 8.

• Ko zaženete osveževanje, se prepričajte, 
da regeneracijska lučka sveti. 

• Dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati, 
je mogoče osvežiti, ne da bi zagnali čistilnik zraka, 
tako da jo vključite z napajalnim kablom. 

• Regeneracija se samodejno zaustavi iz varnostnih 
razlogov, če se odpre čelna plošča ali če je izključen 
napajalni kabel. V teh primerih se ponastavi tudi čas 
regeneracije. Da bi spet zagnali regeneracijo, odprite 
in zaprite razelektritveni žep. 

• Odvisno od razmer uporabe in od tega, kako stara 
je dezodorirna kartuša, ki jo je mogoče reciklirati, 
regeneracija morda ne bo mogla obnoviti funkcije 
dezodoriranja. 

• Dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati, je 
mogoče osvežiti približno 200-krat. (Dejanska številka 
se spreminja glede na okolje.) 

 � Glavni delovni pogoji 

Osveževanje 

Ko dela prečiščevalnik 
zraka Mogoče

Ko je prečiščevalnik zraka 
ustavljen 

Mogoče 
(Ventilator se vrti in zrak 
piha iz izstopne zračne 

odprtine.)
Vključeno varnostno 
zaklepanje pred otroki Mogoče

Enota ni vklopljena 
Čelna plošča odprta Nemogoče

Zaprite 
razelektritveni žep. 

Sliši se kratek pisk, 
ko se osveževanje začne. 

8 ur pozneje

Osveževanje 
se začne samodejno. 

Osveževanje 
se konča samodejno. 

Osveževanje zagon 

Osveževanje konec

Lučka 
osveževanja 
sveti. 

Lučka 
osveževanja 
ugasne. 

Ko je osveževanje končano, odstranite 
dezodorirno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati, 
in jo vrnitev na njeno mesto uporabe. 
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NEGA IN ČIŠČENJE

Če se lučka za preverjanje prižge, preverite mesto, ki zahteva pozornost, na krmilni plošči. 
• Katerakoli lučka filtra za vlažilnik (        ), filtra za čiščenje zraka (    ), ENOTA1/2 ali dovod 
vode (             ) bo zasvetila ali utripala skupaj z lučko za preverjanje (     ).

Ali je prah na dovodih zraka/
senzorju za vonj in temperaturem 
senzorju/senzorju vlažnosti

Če je zamašen

Dezodorirna kartuša, 
ki jo je mogoče reciklirati

Če se je nabral prah
Če je umazana

Sesalec

Sesalec

Namočite, odcedite in posušite

Stran 27.(1) Čelna plošča Če je umazan Obrišite

(3) Predfilter Vsaka dva tedna

(4) Če posveti lučka “ENOTA1” Namočite, odcedite in posušite

(5)
Če posveti lučka “ENOTA2” 
Če se zvok pretočne 
razelektritve spremeni 
ali utiša

Namočite, odcedite in posušite

Namočite, odcedite in posušite

(6) Nagubani filter Če lučka filtra za čiščenje 
zraka sveti ali utripa Zamenjajte

Splaknite z vodo

(7) Dezodorirna katalizacijska enota Če je umazan Sesalec

Sesalec

Se ne sme oprati 
z detergentom

Zamenjajte

Stran 33, 34.

Stran 33, 34.

Stran 30, 31.

Stran 29.

Stran 28.

*Pladenj za vlaženje
Vsake 3 dni
Če enota oddaja neprijetne vonjave 
ali postane vidno umazana

Stran 36.

*Filter za vlaženje
  (Vodno kolo)

*Filter za vlaženje

1-krat na teden
Če enota oddaja neprijetne vonjave 
ali postane vidno umazana

Če lučka filtra za vlaženje 
sveti ali utripa

Stran 35.

Stran 37.

Stran 27.

Stran 28.

(Pretočna enota)
  ENOTA2

(Plazemski ionizator)
  ENOTA1

Splaknite z vodo

(2) Rezervoar za vodo Vsakokrat, ko dolijete vodo Stran 28.Splaknite z vodo

*Da bi očistili pladenj za vlaženje ali filter za vlaženje, najprej odstranite (1) čelno ploščo in odstranite (2) rezervoar za vodo. 

Za vzdrževanje dele odstranite po vrstnem redu, kot so oštevilčeni. 
Dele namestite v nasprotnem vrstnem redu, kot ste jih odstranili.

<Sprednje indikatorske lučke> <Krmilna plošča>

Ne sme se 
splakovati z vodo

Ne sme se 
splakovati z vodo

Zaporedje Del Kdaj izvajati vzdrževanje Kako izvajati vzdrževanje Sklic na stran

Tabela za hiter  
pregled vzdrževanja

 OPOZORILO
• Preden izvajate vzdrževanje, zaustavite enoto 

in iztaknite napajalni kabel.
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(3) Predfilter (zelen)

(2) Rezervoar za vodo

(6) (Nagubani filter 
 (spredaj: bel, zadaj: moder)

(5)
 (Pretočna enota)

ENOTA2 

(4)
 (Plazemski ionizator)

ENOTA1 

(1) Čelna plošča

(7) Dezodorirna katalizacijska enota

• Ali je prah na dovodih zraka/senzorju za vonj 
in temperaturem senzorju/senzorju vlažnosti

Pladenj za vlaženje

• Dezodorirna kartuša, 
 ki jo je mogoče reciklirati

Filter za vlaženje

Stran 33, 34.

Stran 33, 34.

Stran 30, 31.

Stran 27.

Stran 27.

Stran 28.

Stran 28.

Stran 28.

Stran 35.

Stran 36.

Stran 29.

Da bi očistili pladenj za vlaženje ali filter za vlaženje, najprej odstranite (1) čelno ploščo in odstranite (2) rezervoar za vodo. 
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Vzdrževanje in čiščenje
Čiščenje čelne plošče  Obrišite

• Obrišite umazanijo z rahlo navlaženo krpo ali papirnato brisačo.
• Trdovratnejšo umazanijo obrišite s krpo, navlaženo z nevtralnim tekočim detergentom.

 OPOMIN
• Ne uporabljajte krtač s trdimi ščetinami itd.  

Tako orodje lahko opraska čelno ploščo.

 OPOZORILO
• Ne uporabljajte bencina, benzena, topila, abrazivnega prahu, 

kerozena, alkohola itd.  
Snov te vrste lahko povzročijo pokanje, električni udar ali vžig enote.

• Ogrodja klimatske naprave ne perite z vodo.  
Stik z vodo lahko privede do električnega udara, požara ali poškodbe.

Čiščenje vstopnih zračnih odprtin za senzorje 
(Senzorji za prah, vonjave, temperaturo in vlago)

 
Sesalec

• Uporabite sesalec z ozkim nastavkom na cevi, da posesate prah, 
ki se prime na dovode zraka ali luknje za senzorje.

Dovodi zraka

Dovodi zraka

 

Čiščenje ogrodja enote  Sesalec

• Če se je nabral prah, ga posesajte s sesalcem.

POMNI

 ●Pazite, da ne boste opraskali površine čelne plošče ali poškodovali izboklin na njeni zadnji strani, ko jo odstranite. 
Izbokline na zadnji strani delujejo kot varnostno stikalo, ki izključi napajanje, ko je čelna plošča odprta.  
Če je poškodovana, enote ni mogoče zagnati.

Zgornja odprtina

Pazite, da teh izboklinic ne poškodujete.

Zadnja stran 
čelne plošče

Štrlina

 OPOZORILO

• Na zadnji strani luknje na zgornji strani enote je 
varnostno stikalo, zato se ga ne dotikajte.  
Če se dotaknete stikala, lahko to povzroči električni 
udar.

• Če se stikala ponesreči poškodujejo in enote ni 
mogoče zagnati kot običajno, se obrnite na servisno 
delavnico.
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Dezodorirna kartuša, 
ki jo je mogoče reciklirati

Razelektritveni žep

Dezodorirna 
katalizacijska enota

Čiščenje dezodorirne kartuše, ki jo je mogoče reciklirati  Sesalec  Namočite, odcedite in posušite  Se ne sme oprati z detergentom

• Če se je nabral prah, ga posesajte s sesalcem. 
• Če se kartuša umaže, jo namočite v topli ali navadni vodi za 10 minut, nato jo dobro odcedite in 1 dan sušite na zračnem, senčnem mestu.

Dezodorirna kartuša, 
ki jo je mogoče reciklirati

 

 OPOMIN
• Ne razstavljajte dezodorirne kartuše, ki jo je 

mogoče reciklirati.
• Ne uporabljajte detergentov, kemikalij itd. 

in nasploh snovi, ki bi lahko zmanjšale 
učinkovitost dezodoriranja.

Čiščenje rezervoarja za vodo  Splaknite z vodo

• Vsakokrat, preden vodo vlijete v rezervoar, nalijte najprej majhno količino vode in ga pretresite, da ga oplaknete z notranje strani, 
nato pa to vodo izlijte.

• Enkrat tedensko očistite notranjost rezervoarja, tako da v vodo vlijete nevtralni tekoči detergent in pretresete rezervoar.
• Trdovratnejšo umazanijo odstranite z mehko krtačo in nevtralnim detergentom. 

Detergent dobro splaknite.

Čiščenje dezodorirne katalizacijske enote   Sesalec  Ne sme se splakovati z vodo  Zamenjava ni potrebna

• Odstranite dezodorirno katalizacijsko enoto in posesajte prah s sesalcem.
• Ne drgnite čelne površine.
• Za postopke odstranjevanja in nameščanja dezodorirne katalizacijske enote glejte "Zamenjava nagubanega filtra".  Stran 30, 31.

Ne splakujte 
z vodo.

Ne drgnite 
čelne površine.

Dezodorirna katalizacijska enota

Dezodorirni 
katalizator (črn)

 

 OPOMIN

• Dezodorirne katalizacijske 
enote ne splakujte z vodo.  
Stik z vodo ji bo preprečil 
nadaljnjo uporabo.
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Vzdrževanje in čiščenje

1 Odstranite čelno ploščo.
• Potisnite 2 štrleča delčka (levo in desno) navznoter, 

povlecite čelno ploščo navzgor in jo odstranite. 

Čelna plošča

Štrlina
(1 na levi in desni strani)

Potisni

2 Odstranite rezervoar za vodo. 
• Rezervoar za vodo držite za ročaj, potegnite ga navzgor in 

iz enote.

(1)
Povlecite
Rezervoar za vodo

(2)
Navzgor

3 Očistite predfilter.
• Prah posesajte s sesalcem. 

4 Za trdovratnejšo umazanijo
Predfilter splaknite z vodo.
• Prste vtaknite v vdolbino na vrhu predfiltra in ga izvlecite proti 

naprej, tako da odpnete jezičke (4 mesta) na levi in desni strani 
iz odprtin (4 mesta) na levi in desni strani ENOTE1.

Povlecite naprej, 
da odstranite

Predfilter

Jezički (4 na levi 
in desni strani)

• Trdovratnejšo umazanijo odstranite z mehko krtačo in 
nevtralnim detergentom, nato pa dobro posušite na zračnem 
in senčnem mestu.

Če ostanejo na predfiltru vodne kapljice, bo morda posvetila lučka 
"ENOTA1", zato ga skrbno posušite, preden ga spet uporabite.

5 Predfilter vrnite na mesto.
• Poravnajte jezičke (4 mesta) na levi in desni strani 

predfiltra z odprtinami (4 mesta) na levi in desni strani 
ENOTE1 in jih vstavite v odprtine.

Luknje
(4 na levi in desni strani)

Zgornji levi jeziček (1 mesto) 
(Zgornji levi jeziček je oblikovan drugače kot preostali.)

Drugi jezički 
(3 mesta)

ENOTA1

6 Rezervoar za vodo vrnite na mesto.
• Rezervoar za vodo držite za ročaj, vstavite ga v luknjo 

na dnu glavne enote in ga pritisnite v glavno enoto.

Rezervoar 
za vodo

(1)
Namestite tu.

(2) Pritisnite navznoter, 
dokler ne slišite klika.

7 Čelno ploščo vrnite na mesto.
• Nastavite jezička (2 mesti) na dnu plošče v reže na spodnji 

strani glavne enote in zaprite ploščo.

Spodnji reži 
(2 mesti)

Čelna plošča

(2) Pritisnite navznoter, 
dokler ne slišite klika.

(1)
Namestite tu.

[Pogled od zgoraj]

Da pravilno namestite čelno ploščo, jo pritisnite, dokler ne 
slišite klika na levi in desni strani. 
Če ne bo prav nameščena, se lahko sproži varnostno stikalo 
in prepreči zagon enote.  Stran 27.

Čiščenje predfiltra   (Približno vsake 2 tedna)  Sesalec   Splaknite z vodo
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1 Odstranite čelno ploščo. Stran 29.

2 Odstranite rezervoar za vodo. Stran 29.

3 Odstranite ENOTO1.
• ENOTO1 držite za ročaj, potegnite jo navzgor in iz enote.

ENOTA1

Ročica

(1)
Povlecite

(2)
Navzgor

4 Odstranite dezodorirno katalizacijsko 
enoto.
• Držite dezodorirno katalizacijsko enoto za ročaj, povlecite 

jo navzgor in iz enote.

Dezodorirna 
katalizacijska enota

(1)
Povlecite

(2)
Navzgor

Ročica

5 Zamenjajte nagubani filter z novim.
(1) Odstranite iztrošeni nagubani filter.

• Nagubani filter snemite z izboklinic (po 5 na vsakem 
mestu) dezodorirne katalizacijske enote (sprednja 
stran).

(2) Nov nagubani filter vzemite iz skladiščnega 
prostora za filtre, vzemite ga iz vrečke in ga 
pripnite v dezodorirno katalizacijsko enoto.

Nagubani filter pritrdite tako, da bela stran 
gleda naprej.

• Namestite štrleče delčke (5 mest) na levi in desni 
strani dezodorirne katalizacijske enote v luknje 
(5 mest) na levi in desni strani nagubanega filtra. 

Dezodorirna 
katalizacijska enota

Luknje
(5 na levi in desni strani)

Nagubani filter

Štrlina
(5 na levi in desni strani)

Belo stranico 
obrnite naprej

• Nagubani filter vstavite pod jezičke (4 mesta) na vrhu 
in dnu dezodorirne katalizacijske enote.

Zgornji in spodnji jezički 
(4 mesta)

POMNI

 ●Če je dezodorirna katalizacijska enota umazana, posesajte prah s sesalcem. Če je plošča umazana, obrišite umazanijo z rahlo navlaženo 
krpo ali papirnato brisačo. Stran 28.  
Trdovratnejšo umazanijo obrišite s krpo, navlaženo z nevtralnim tekočim detergentom. (Ne splakujte V vodi.)

 OPOZORILO
• Preden izvajate vzdrževanje, zaustavite 

enoto in iztaknite napajalni kabel.

Nagubani filter ne potrebuje 
zamenjave, dokler lučka čiščenje 
zraka sveti ali utripa.

Zamenjava nagubanega filtra  Ne sme se splakovati z vodo
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Vzdrževanje in čiščenje

Zamenjava nagubanega filtra
 ●Za zamenjavo nagubanega filtra se obrnite na servisno delavnico. (Glejte odstavek POZOR na str. 38.)
 ●Nagubani filter ne potrebuje zamenjave, dokler lučka čiščenje zraka sveti ali utripa.  
Nagubani filter zamenjajte, če sveti ali utripa lučka filtra za čiščenje zraka, tudi če ni umazan. Vidna umazanija in zmogljivost filtra nista 
nujno enakovredna. 
 ●Interval za zamenjavo nagubanega filtra je različen glede na to, kako se uporablja enota in kje je nameščena. 
Lučka filtra za čiščenje zraka se prižge po približno 1 letu v hiši, kjer se vsak dan pokadi 10 cigaret in kjer se uporablja enota. 
(Interval za zamenjavo se skrajša, če se enota uporablja v hiši, kjer je zrak zelo umazan.)
 ●Nagubani filter zavrzite kot negorljiv odpadek. (Material: polipropilen/poliester netkano blago)
 ●Če zamenjate nagubani filter, preden začne svetiti lučka filtra za čiščenje zraka, ker vas je umazanija motila, pritisnite in 2 sekundi držite 
gumb za ponastavitev filtra.

6 Dezodorirno katalizacijsko enoto vrnite 
na mesto.
• Dezodorirno katalizacijsko enoto držite za ročaje, postavite 

izboklinice nad zareze (4 mesta) na spodnji strani glavne 
enote in jo potisnite v glavno enoto. 

(1)
Namestite tu.

(2) Pritisnite navznoter, 
dokler ne slišite klika.Dezodorirna 

katalizacijska enota

7 ENOTO1 vrnite na mesto.
• ENOTO1 držite za ročaj, izboklinice postavite nad zareze 

(2 mesti) na spodnji strani glavne enote in ENOTO1 
potisnite v glavno enoto.

(1)
Namestite tu.

ENOTA1 (2) Pritisnite navznoter, 
dokler ne slišite klika.

8 Rezervoar za vodo vrnite na mesto. 
Stran 29.

9 Čelno ploščo vrnite na mesto. Stran 29.

10 Vtaknite napajalni kabel.

11 Pritisnite in 2 sekundi držite gumb za 
ponastavitev filtra za čiščenje zraka na 
vrhu enote.
(Sliši se dvojni ton in lučka filtra za čiščenje zraka ugasne.)

• Po zamenjavi nagubanega filtra lučka filtra za čiščenje 
zraka ne ugasne, razen če pritisnete in 2 sekundi držite 
gumb za ponastavitev filtra.
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Odstranite

1 Odstranite čelno ploščo. Stran 29.

2 Odstranite rezervoar za vodo. Stran 29.

3 Odstranite ENOTO1.
• ENOTO1 držite za ročaj, potegnite jo navzgor in iz enote. 

ENOTA1

Ročica

(1)
Povlecite

(2)
Navzgor

4 Odstranite plošče nasprotnih polov 
s zadnje strani ENOTE1.
• Bele in zelene izboklinice (2 kompleta na levi in desni 

strani) stisnite skupaj, dvignite plošče nasprotnih polov 
in jih izvlecite.

Gumb
(belo)

Gumb
(zelena)

Nosite 
gumijaste 
rokavice. 

V notranjosti 
so ionizirni kabli, 

pazite, da se ne bodo 
kam zataknili.

Plošče 
nasprotnih 
polov

Okvir za ioniziranje

Če sočasno stisnete 
gumba na desni in na levi, 
je lažje odstraniti plošče 

nasprotnih polov.
Ioniziran vodnik

Namestite 

1 Namestite plošče nasprotnih polov.
(1)  Namestite plošče nasprotnih polov čez izboklinice 

(2 kompleta na levi in desni) na na ionizirnem ogrodju.

Plošče nasprotnih polov nimajo zapovedane leve in desne 
smeri in jih je mogoče pripeti na katerokoli stran ionizirnega 
ogrodja. Namestite jih tako, da bo vidna puščica.

Gumb (bel)

Puščica

Okvir za 
ioniziranje

Nosite gumijaste 
rokavice.

(2) Varno vstavite, dokler ne klikne.

(3) Pripnite drugo stran plošče nasprotnih polov.

2 Vrnite ENOTO1 Stran 31. , predfilter, 
rezervoar za vodo in čelno ploščo na 
mesto. Stran 29.

ENOTA1 (Plazemski ionizator) odstranjevanje in pritrjanje

• Nadenite si gumijaste rokavice in pripnite plošče nasprotnih polov. Na ploščah nasprotnih polov in ionizirnih kablih si lahko porežete roke.

 OPOMIN
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Vzdrževanje in čiščenje
Čiščenje ENOTE1 (plazemski ionizator) in ENOTE2 (pretočna enota)

(1) Okvir za ioniziranje  
(Odstranite umazanijo 
po namakanju, a pred 
sušenjem.)
• Umazanijo s plastičnih delov 

odstranite s krpo.
• Umazanijo iz vdolbin in mest, 

kamor ne morete seči s prsti, 
obrišite z vatirano paličico itd.

• Pazite, da krpa na ohišju ne 
bo pustila muck. Mucke lahko 
privedejo do okvare.

 OPOMIN
• Preden izvajate vzdrževanje, zaustavite enoto in iztaknite napajalni kabel.
• Ko brišete ali drgnete enote, nosite gumijaste rokavice.  

Na ploščah nasprotnih polov, ionizirnih kablih in iglah pretočne enote si lahko 
porežete roke.

Če sveti lučka ENOTA

Namočite, odcedite in posušite

Postopek
ENOTA1 ENOTA2

Opombe
Okvir za ioniziranje / Ioniziran vodnik Plošče nasprotnih polov Pretočna enota

Odstranite dele. Stran 16.   Stran 32. Stran 32. Odprite čelno ploščo in izvlecite 
pretočno enoto.

Prah s čelne plošče posesajte 
s sesalcem.

• Ne odstranjujte vijakov z ogrodja ionizatorja ali pretočne enote.  
Sicer lahko pretočni žep poškodujete.

Namočite v mlačni ali hladni vodi.  
(Pribl. 1 uro)

• ENOTO1 in ENOTO2 perite nekje, kjer se lahko stvari zmočijo, na primer v kopalnici ali 
v kuhinjskem koritu.

• Da bi odstranili trdovratnejšo umazanijo, namočite ENOTO1 in ENOTO2 v mlačno ali hladno 
vodo z nevtralnim tekočim detergentom (npr. detergentom za pomivanje posode).

• Uporabite toliko detergenta, kolikor je navedeno v navodilih za njegovo uporabo.
• Ne uporabljajte praškastih, alkalnih ali kislih čistil in ne drgnite s krtačo s trdimi ščetinami itd.  

To lahko povzroči deformacije, poškodbe ali rjo.
• Zmogljivost dezodoriranja se zmanjša, če se igle v  ENOTI2  (pretočna enota) deformirajo.

Umazanijo odstranite s krpo, 
mehko krtačo itd.

Med čiščenjem nosite 
gumijaste rokavice. 

Obrišite

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Krpa

Vatirana 
paličica

Za podrobnosti  
(1) Okvir za ioniziranje 
(2) Ioniziran vodnik

Podrgnite

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Krtača 

Krpa
Obrišite

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Za podrobnosti 
(3) Pretočna enota

Krpa

Vatirana 
paličica

Splaknite pod tekočo vodo in odcedite. • Če čistilo ostane na ENOTI 1 ali 2, lučki "ENOTA1" in "ENOTA2" po čiščenju ne ugasneta, 
zato skrbno splaknite čistilo.

• Pazite, da krpa na ohišju ne bo pustila muck. Mucke lahko privedejo do okvare.

Posušite na zračnem in senčnem 
mestu. (Pribl. 1 dan) 

• Plastični deli se lahko deformirajo ali razbarvajo, če so izposavljeni neposredni sončni svetlobi.
• Če voda ostane na ENOTI 1 ali 2, pa čeprav v majhnih količinah, lučki "ENOTA1" in "ENOTA2" 

po čiščenju ne ugasneta, zato skrbno posušite na senčnem mestu.

Pritrdite vse dele nazaj. Stran 16.   Stran 31. Stran 32.
Namestite pretočno enoto, 
kot je bila nameščena prej.

Sesalec 

Namočite v topli/
navadni vodi.

Odstranite 
umazanijo.

(2) Ioniziran vodnik  (8 mest)
• Umazanijo z ionizirnih kablov  

in okoliške plastike odstranite  
z mehko krpo.

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

*Nežno obrišite ionizirne kable. 
Če jih boste vlekli, se lahko pretrgajo. 

Ionizirane kable očistite, 
ne da bi jih umaknili 

iz V-zareze. 

* Odstranite umazanijo z vatirano 
  paličico itd.

Nosite 
gumijaste 
rokavice.
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Postopek
ENOTA1 ENOTA2

Opombe
Okvir za ioniziranje / Ioniziran vodnik Plošče nasprotnih polov Pretočna enota

Odstranite dele. Stran 16.   Stran 32. Stran 32. Odprite čelno ploščo in izvlecite 
pretočno enoto.

Prah s čelne plošče posesajte 
s sesalcem.

• Ne odstranjujte vijakov z ogrodja ionizatorja ali pretočne enote.  
Sicer lahko pretočni žep poškodujete.

Namočite v mlačni ali hladni vodi.  
(Pribl. 1 uro)

• ENOTO1 in ENOTO2 perite nekje, kjer se lahko stvari zmočijo, na primer v kopalnici ali 
v kuhinjskem koritu.

• Da bi odstranili trdovratnejšo umazanijo, namočite ENOTO1 in ENOTO2 v mlačno ali hladno 
vodo z nevtralnim tekočim detergentom (npr. detergentom za pomivanje posode).

• Uporabite toliko detergenta, kolikor je navedeno v navodilih za njegovo uporabo.
• Ne uporabljajte praškastih, alkalnih ali kislih čistil in ne drgnite s krtačo s trdimi ščetinami itd.  

To lahko povzroči deformacije, poškodbe ali rjo.
• Zmogljivost dezodoriranja se zmanjša, če se igle v  ENOTI2  (pretočna enota) deformirajo.

Umazanijo odstranite s krpo, 
mehko krtačo itd.

Med čiščenjem nosite 
gumijaste rokavice. 

Obrišite

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Krpa

Vatirana 
paličica

Za podrobnosti  
(1) Okvir za ioniziranje 
(2) Ioniziran vodnik

Podrgnite

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Krtača 

Krpa
Obrišite

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Za podrobnosti 
(3) Pretočna enota

Krpa

Vatirana 
paličica

Splaknite pod tekočo vodo in odcedite. • Če čistilo ostane na ENOTI 1 ali 2, lučki "ENOTA1" in "ENOTA2" po čiščenju ne ugasneta, 
zato skrbno splaknite čistilo.

• Pazite, da krpa na ohišju ne bo pustila muck. Mucke lahko privedejo do okvare.

Posušite na zračnem in senčnem 
mestu. (Pribl. 1 dan) 

• Plastični deli se lahko deformirajo ali razbarvajo, če so izposavljeni neposredni sončni svetlobi.
• Če voda ostane na ENOTI 1 ali 2, pa čeprav v majhnih količinah, lučki "ENOTA1" in "ENOTA2" 

po čiščenju ne ugasneta, zato skrbno posušite na senčnem mestu.

Pritrdite vse dele nazaj. Stran 16.   Stran 31. Stran 32.
Namestite pretočno enoto, 
kot je bila nameščena prej.

Sesalec 

Namočite v topli/
navadni vodi.

Odstranite 
umazanijo.

(2) Ioniziran vodnik  (8 mest)
• Umazanijo z ionizirnih kablov  

in okoliške plastike odstranite  
z mehko krpo.

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

*Nežno obrišite ionizirne kable. 
Če jih boste vlekli, se lahko pretrgajo. 

Ionizirane kable očistite, 
ne da bi jih umaknili 

iz V-zareze. 

Okvir za ioniziranje

Ioniziran vodnik (Zadaj) Pretočna enota
Plošče 
nasprotnih polov

(Pretočna enota)
ENOTA2ENOTA1

(Plazemski ionizator)
 � Na zadnji strani plošč nasprotnih polov so ionizirni kabli. Pazite, 
da jih ne boste preščipnili, ko odstranjujete in nameščate enoti.

• Če enoto poženete s presekanimi ionizirnimi kabli, zasveti 
lučka “ENOTA1”. Ko lučka sveti, enota zbira le malo prahu.

• Če so ionizirni kabli pretrgani, jih je treba zamenjati, zato 
pokličite servisno delavnico. (Kablov ne zamenjujte sami.)

 OPOMIN

: Plastični deli

Nosite 
gumijaste 
rokavice.

Vatirana 
paličica

Prah

Prah

Nežno obrišite 
v smeri od temelja 
do vrha.

*Če se igle deformirajo, bo zmogljivost 
dezodoriranja zmanjšana.

(3) Pretočna enota
• Igle nežno obrišite z mehko 

krpo ali v vodo namočeno 
vato. Če je nanje prilepljen 
prah, uporabite blago 
raztopino nevtralnega 
detergenta.

• Odstranite umazanijo 
s plastičnih ( ) in kovinskih 
delov v notranjosti z vatirano 
paličico ali mehko krpo.

• Ne odstranjujte vijakov.
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Vzdrževanje in čiščenje
Čiščenje filtra za vlaženje   (Približno 1-krat na teden)  Namočite, odcedite in posušite

Kako hitro se filter za vlaženje umaže, je odvisno od okolja uporabe. Če prihajajo vonjave iz izstopne 
zračne odprtine ali če je zmogljivost vlaženja prenizka (gladina vode počasi pada), očistite filter za 
vlaženje, kot sledi, celo v 1 tednu. 
Očistite filter za vlaženje na enak način, če enota dlje časa ni bila v uporabi.

 

1 Odstranite čelno ploščo in rezervoar za 
vodo. Stran 29.

2 Izvlecite pladenj za vlaženje ter odstranite 
vodno kolo in filter za vlaženje. 
• Rezervoar za vodo je treba najprej odstraniti, da je 

mogoče izvleči pladenj za vlaženje.
• Držite pladenj za vlaženje za vdolbine na spodnji strani, 

da ga lahko izvlečete. (Glejte sliko na desni.)
• V pladnju za vlaženje je voda, zato ga izvlecite počasi.

Filtra za vlaženje ne odstranjujte iz vodnega kolesa.  
Filter lahko izgubi obliko.

3 Raztopite nevtralni tekoči detergent 
v topli ali hladni vodi.
Količina:  Uporabite toliko detergenta, kolikor je 

navedeno v navodilih za njegovo uporabo. 

4  V vodo potopite filter za vlaženje in 
namočite za od 30 do 60 minut.

Filter za vlaženje

Nevtralni 
tekoči 

detergent

Vodno kolo

5 Splaknite pod tekočo vodo.
• Uporabljajte čisto vodo.
• Ponovite 2-3-krat in vsakokrat zamenjajte vodo.
• Med čiščenjem na filter ne pritiskajte. Filter lahko izgubi 

obliko.

Neprimerno splakovanje lahko povzroči 
vonjave, deformacijo ali razbarvanje enote.

Skrbno splaknite.

Povlecite navzven.

Pladenj za vlaženje Vdolbina

Vodno kolo

Filter za vlaženje

Za trdovraten kamen (bel ali rjav)
(Če bo delovala enota, zapacana s kamnom, bo zmogljivost vlaženja zmanjšana.)

Citronska kislina

• Citronsko kislino je mogoče 
kupiti v lekarni ali drogeriji.

POZOR

Filter za 
vlaženje

Vodno kolo

3 V topli ali hladni vodi raztopite citronsko 
kislino (pribl. 40˚C ali manj).
Količina:  Pribl. 20 g citronske kisline (2 jušni žlici) na 3 l 

vode.

4 V vodo potopite filter za vlaženje in namočite 
za približno 2 uri.

 OPOZORILO
• Preden izvajate vzdrževanje, zaustavite enoto in iztaknite 

napajalni kabel.
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POZOR

 ●Ne odstranjujte plovca ali kartuše s srebrovimi ioni.
 ●Brez plovca vlaženja ni mogoče zagnati. Brez kartuše s srebrovimi 
ioni je protibakterijski učinek, učinek proti plesni in preprečevanju 
sluzenja onemogočen.
 ●Odvisno od kakovosti vode in okolja uporabe bo voda, zbrana 
v rezervoarju za vlaženje, morda razbarvana od kamna itd. Če se 
to zgodi, sledite zgornjim navodilom in pladenj za vlaženje očistite.

Učinkovito proti bakterijam, 
plesni in sluzavosti.

Plovec

Kartuša s srebrovimi ioni

6 Pladenj za vlaženje vrnite na mesto.
• Pritrdite filter za vlaženje in vodno kolo na pladenj za vlaženje in ga potisnite nazaj v enoto, dokler ne slišite klika.  

Vlaženja ni mogoče zagnati, če filter za vlaženje ni pravilno nameščen. 

Vodno koloFilter za vlaženje

Pritrdite filter za vlaženje 
in vodno kolo.

Namestite filter za vlaženje in vodno kolo v smeri, kot je prikazano na sliki. 

Pritisnite 
navznoter, dokler 
ne slišite klika.

Preverite, ali je os varno 
povezana.

Preverite nasprotno 
stran osi.

7 Rezervoar za vodo in čelno ploščo vrnite na mesto. Stran 29.

Čiščenje pladnja za vlaženje   (Približno vsake 3 dni)  Splaknite z vodo

Če enota oddaja neprijetne vonjave ali postane vidno umazana, jo očistite po spodaj opisanem 
postopku, celo če je bila očiščena pred manj kot 3 dnevi.

1 Odstranite čelno ploščo in rezervoar za vodo. Stran 29.

2 Izvlecite pladenj za vlaženje ter odstranite vodno kolo in 
filter za vlaženje. Stran 35.

3 Pladenj za vlaženje splaknite z vodo.

4 Pladenj za vlaženje vrnite na mesto. Glejte zgoraj.

5 Rezervoar za vodo in čelno ploščo 
vrnite na mesto. Stran 29.

Za trdovraten kamen

• Raztopite citronsko kislino v topli ali hladni vodi in z njo 
navlažite mehko krpo ali krtačo z mehkimi ščetinami. 
Odstranite kamen z mehko krpo ali krtačo z mehkimi ščetinami. 
Skrbno splaknite s čisto vodo. 
* Količino citronske kisline glejte "Za trdovraten kamen 
(bel ali rjav)". Stran 35.
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Vzdrževanje in čiščenje

1 Odstranite čelno ploščo in rezervoar 
za vodo. Stran 29.

2 Izvlecite pladenj za vlaženje ter odstranite 
vodno kolo in filter za vlaženje. Stran 35.

3 Odstranite os, ki zaklepa filter za 
vlaženje in vodno kolo.

Obrnite os v levo.

Izvlecite os.

4 Odstranite filter za vlaženje iz vodnega 
kolesa in namestite novega.

Filter za vlaženje

Vodno kolo

Ne zavrzite vodnega kolesa.

• Filter za vlaženje zataknite pod jezičke (6 mest) na vodnem 
kolesu, tako da ne bo štrlel iz njega. 

Filter zataknite 
pod jezičke, da bo 

stal na mestu.

Jeziček

5 Os vrnite na njeno mesto.

Obrnite os 
v desno.

Os vrnite na njeno mesto. 

6 Pladenj za vlaženje vrnite na mesto. 
 Stran 36.

7 Rezervoar za vodo in čelno ploščo vrnite 
na mesto. Stran 29.

8 Vtaknite napajalni kabel. 

9 Pritisnite in 2 sekundi držite gumb za 
ponastavitev filtra za vlaženje na vrhu 
enote.
(Zasliši se kratek pisk in lučka filtra za vlaženje ugasne.)

• Po zamenjavi filtra za vlaženje lučka filtra za vlaženje ne 
ugasne, razen če pritisnete in 2 sekundi držite gumb za 
ponastavitev filtra. 

Zamenjava filtra za vlaženje
 ●Za zamenjavo filtra za vlaženje se obrnite na servisno delavnico. (Glejte odstavek POZOR na str. 38.)
 ●Nagubani filter zavrzite kot negorljiv odpadek. (Material: poliester, rejon)

 OPOZORILO
• Preden izvajate vzdrževanje, zaustavite 

enoto in iztaknite napajalni kabel.

ZamenjajteČe lučka filtra za vlaženje sveti ali utripa

Uporaba enote brez zamenjave filtra 
za vlaženje povzroči plesen, neprijetne 
vonjave in zmanjšano vlaženje.

Zamenjava filtra za vlaženje   (Približno vsaki 2 leti [2 sezoni])  
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Dodatki

POZOR

 ●Za zamenjavo nagubanega filtra, filtrov za vlaženje ali dezodorirnih kartuš, 
ki jih je mogoče reciklirati, stopite v stik s servisno delavnico.

 ●Če je enota v uporabi z umazanimi deli
• Zrak se ne očisti.
• Vonjave se ne odstranijo.
• Prihaja lahko do ustvarjanja neželenih vonjav. 

 ●Nagubane filtre, filtre za vlaženje in dezodorirne kartuše zavrzite kot negorljiv 
odpadek.

  Odstranitev enote
Vaš izdelek in baterije, priložene krmilniku, so označeni s to oznako. Ta simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov in 
baterij ne smete mešati v skupnih gospodinjskih odpadkih.
Za baterije je včasih pod oznako natisnjen še kemični simbol. Ta kemični simbol pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine nad 
določeno stopnjo koncentracije. Možni kemični simboli:

 � Pb: svinec (>0,004%)
 � Hg: živo srebro (>0,0005%)

Odlaganje izdelka mora biti izvedeno v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.
Enote in iztrošene baterije mora obdelati specializiran center za ponovno uporabo in reciklažo in razgradnjo.
S tem, da zagotovite pravilno odlaganje odpadnih materialov, boste pripomogli k zmanjševanju potencialno negativnih vplivov na okolje in 
zdravlje ljudi. 
Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.

Del Model

Nagubani filter (7) KAC998A4E

Filter za vlaženje (Brez ogrodja) (1) KNME998A4E
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pogosto zastavljena vprašanja

Vprašanje: 
Barva lučke senzorja za prah se ne spremeni 
iz oranžne ali rdeče.

Odgovor:
To je zaradi prahu, ki se nabira v senzorju za prah. 
Prah, ki se je nabral na odprtini senzorja za prah, posesajte 
s sesalcem. Stran 27.
Običajno delovanje se obnovi po sesanju prahu in zagonu 
načina za čiščenje zraka. Stran 19.

Vprašanje: 
Občutljivost senzorja za prah je slaba.

Odgovor:
Čas odzivnosti senzorja za prah je odvisen od velikosti 
prostora.
Prilagodite nastavitev občutljivosti senzorja. Stran 13.

Vprašanje: 
Smem oprati dezodorirno katalizacijsko 
enoto? 
Je zamenjava potrebna?

Odgovor:
Dezodorirne katalizacijske enote ni mogoče oprati. 
(Enota bo uničena.)
Dezodorirno katalizacijsko enoto odstranite z glavne enote in 
prah posesajte s sesalcem. Stran 28.  
Ni treba zamenjati dezodorirne katalizacijske enote.

Vprašanje: 
Kaj narediti, če so ionizirni kabli prerezani?

Odgovor:
Kable je treba zamenjati. Obrnite se na servisno delavnico.
Kablov ne zamenjujte sami.

Vprašanje: 
Lahko uporabim prečiščevalnik zraka, medtem 
ko sveti lučka "ENOTA1" ali "ENOTA2"?

Odgovor:
Iz varnostnih razlogov je bilo napajanje ionizirnih kablov 
in pretočne enote prekinjeno, zato sa padli zmogljivost za 
zbiranje prahu in dezodoriranje. Očistite notranjost ENOTE 1 
in 2, tako da lučki "ENOTA1" in "ENOTA2" ugasneta. (Tudi ko 
sta lučki prižgani, delovanje ne predstavlja nevarnosti.)

Vprašanje: 
Ali po 2 mesecih učinek dezodoriranja 
dezodorirne kartuše, ki jo je mogoče 
reciklirati, popolnoma izgine?

Odgovor:
Učinek ne bi smel popolnoma izginiti po 2 mesecih. 
  Stran 23, 24.  
Učinek se lahko zmanjša približno na polovico, odvisno od 
razmer uporabe. 

Vprašanje: 
Sme enota delovati brez filtra za vlaženje?

Odgovor:
Enota bo zagnala funkcijo vlaženja, vendar se prostor ne bo 
vlažil.  
Vedno namestite filter za vlaženje zraka.  
(Zrak bo očiščen.)

Vprašanje: 
Vodno kolo (okvir filtra za vlaženje) sem 
izvrgel.

Odgovor:
Brez vodnega kolesa se filter za vlaženje ne bo vrtel, zato 
tudi pri nastavitvi za vlaženje prostora ni mogoče vlažiti. Da 
bi kupili novo vodno kolo, se obrnite na servisno delavnico. 
(Ločeno kupljeni filtri za vlaženje nimajo vodnega kolesa.)  
  Stran 38.

Vprašanje: 
Ali moram nadomestiti kartušo s srebrovimi 
ioni v pladnju za vlaženje?

Odgovor:
Kartuše s srebrovimi ioni ni treba zamenjati 10 let.

Vprašanja in odgovori
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Če svetijo ali utripajo naslednje lučke 

Krmilna plošča

Sprednje indikatorske lučke

Obrnite se na servisno delavnico.

Dolg pisk se 3-krat ponovi in 4 lučke 
sočasno utripajo
Prišlo je do težav s temperaturnim senzorjem 
ali senzorjem vlažnosti.

Če se dolg pisk se 3-krat ponovi in sočasno utripajo 
lučke (rdeče) za prah in vonj
Lučke bodo utripale, če je enota nagnjena ali prekucnjena. 
Postavite enoto na ravna tla in pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop). 

Če se dolg pisk ponovi 3-krat in lučka 
za oskrbo z vodo utripa
Pladenj za vlaženje ni na svojem mestu. 
Pravilno ga namestite.

Stran 35, 36.

Obrnite se na servisno delavnico.

Če vse 3 lučke sočasno utripajo
Prišlo je do težav z električnimi deli.

Če vsi 4 lučke sočasno utripajo 
(tudi lučka za preverjanje.)
Nekaj ovira izstopno zračno odprtino. Odklopite 
napajalni kabel, odstranite oviro, spet vtaknite 
napajalni kabel in zaženite enoto.

Lučka za preverjanje
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Odpravljanje težav Naslednje situacije imajo logične razlage. 
Preden zahtevate servis, preverite naslednje.

Če se to zgodi Preverite Kako rešiti

Ne deluje. Ali lučka senzorja za prah in vonj utripata?
Postavite enoto na ravna tla in pritisnite  
gumb ON/OFF (vklop/izklop).

Ali je pladenj za vlaženje nepravilno vstavljen?  
(Lučka za oskrbo z vodo utripa.) Pravilno vstavite pladenj za vlaženje.

Ali je čelna plošča ENOTE1 nepravilno nameščena? Varno jo postavite. Stran 18.

Ali so izboklinice na zadnji strani čelne plošče 
poškodovane? Preglejte izboklinice. Stran 27.

 � Istočasno utripajo lučke 
za zračni pretok "hitro", 
"standardno", "počasi" 
in "tiho".

 � Iz enote ne piha zrak.

Je ovira v izstopni zračni odprtini?

Odklopite napajalni kabel, odstranite oviro, spet 
vtaknite napajalni kabel in zaženite enoto. Če stanje 
ni odpravljeno in ovire ni mogoče odstraniti, se obrnite 
na servisno delavnico.

Lučka senzorja za prah in 
vonj utripata rdeče. Ali je enota nagnjena ali prekucnjena? Postavite enoto na ravna tla in pritisnite  

gumb ON/OFF (vklop/izklop).

Zrak se ne očisti. Je enota postavljena na mestu, od koder zrak ne 
doseže celotnega prostora ali kaj ovira zračni pretok?

Izberite mesto, kjer ni ovir in od koder lahko zrak 
doseže celoten prostor.

Se je na predfiltru in na nagubanem filtru nabralo 
veliko prahu? Očistite predfilter in nagubani filter. Stran 29-31.

Ali v sobo močno smrdi ali je zadimljena? Vonji bi se morali prečistiti, ko enota deluje naprej.

Televizijska slika je 
popačena.

• Sta televizor ali radio nameščena v 2 m od enote 
ali je notranja antena uporabljena preblizu enote?

• Sta napajalni kabel ali antena televizorja ali radia 
blizu enote?

Odmaknite enoto kolikor je mogoče daleč od TV-jev, 
radiev in anten. Stran 6.

Če se to zgodi Preverite

Trenutna vlažnost ostaja visoka. Vlažnost v prostorih, obrnjenih na sever, ali v sobah ob vodovodnih ceveh, na primer 
v kopalnicah, je navadno višja, ker se v njih zbira več vlage.

Odčitki sobnega higrometra in 
indikatorske lučke za vlažnost se 
razlikujejo. 

To je zato, ker zračni tokovi povzročajo piše temperatur in vlažnosti tudi v istem prostoru. 
Indikatorsko lučko za vlažnost upoštevajte le kot približen odčitek.

Med delovanjem je slišati zatikanje. Med zagonom in zaustavitvijo vlaženja je slišati zatikanje. 

Med delovanjem se sliši pretakanje vode. Vodo je mogoče slišati, saj se pretaka iz rezervoarja za vodo v pladenj za vlaženje.

Med delovanjem je slišati pljuskanje. To je zvok vode iz vodnega kolesa, ki pljuska na filter za vlaženje.
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Če se to zgodi Preverite Kako rešiti

Med delovanjem se slišati 
pokljanje ali brnenje in 
brenčanje.

Je ENOTA1 varno postavljena? Varno jo postavite. Stran 18.

Se je na ionizirnih kablih ali okviru za ioniziranje 
nabral prah? Očistite. Stran 33, 34.

Med delovanjem je iz ENOTE2 slišati sikanje. Z enoto 
ni nič narobe. -

Pretočna razelektritev ne 
povzroča zvokov. Ali so igle v ENOTI2 čiste? Očistite igle.

Iz izstopne zračne 
odprtine prihaja vonj.

Je bil začasno ustvarjen močnejši vonj? 
(Veliko ljudi, ki so kadili, ali meso na žaru.)

Če bo naprava delovala, se bo vonj porazgubil.

Ste enoto premaknili v drug prostor? Originalni vonj sobe je morda neprijeten.
Pustite, da enota nekaj časa deluje.

So predfilter, nagubani filter, ENOTA1 in/ali filter za 
vlaženje umazani? Očistite. Stran 29-36.

Ali se v prostoru ves čas ustvarjajo vonjave 
(npr. barva, novo pohištvo, tapete, razpršila, 
kozmetika, kemikalije itd.)?

Prezračite prostor ali pustite, da enota deluje 
z dotokom svežega zraka.

V enoti se ustvari zelo majhna količina ozona, ki lahko 
povzroči nekaj vonja ob odprtini za izpust zraka. Ker 
pa je količina zelo majhna, ne povzroča zdravstvenih 
težav.

-

Lučka "ENOTA1" ne 
ugasne ali se takoj 
spet prižge, čeprav ste 
ENOTO1 (plazemski 
ionizator) skrbno očistili.

Je ENOTA1 varno postavljena? Varno jo postavite. Stran 18.

Ali so ostale na ploščah nasprotnih polov ali kje 
drugje kapljice? ENOTO1 skrbno posušite, ko jo očistite.

Ali so v ENOTI1 ostale mucke? Odstranite vse mucke.

Je bila ENOTA1 neustrezno splaknjena po čiščenju 
z detergentom? Odstranite preostali detergent. Stran 33, 34.

Ali so ionizirni kabli prerezani?
Preglejte ionizirane kable. Stran 34.  
Če so pretrgani, jih je treba zamenjati, zato se obrnite 
na servisno delavnico.

Vlažnost se ne dviga. Je prostor prevelik? Enoto uporabljajte v primerno velikem prostoru.

Je notranja temperatura nizka, stene in tla pa so suhi?
Vlažnost se nerada dviga, če je v prostoru prehladno 
ter so stene in tla suhi. 1-2 tedna opazujte razmere 
in ali se vlažnost dviga.

Je pretok zraka nastavljen na prepočasnega? Nastavite "CONT" za nastavitev vlaženja in povečajte 
pretok zraka.

Če težave ni mogoče odpraviti z zgornjimi dejanji, se obrnite na servisno delavnico.
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Odpravljanje težav Naslednje situacije imajo logične razlage. 
Preden zahtevate servis, preverite naslednje.

Če se to zgodi Preverite Kako rešiti

Enota ne vlaži, čeprav ste 
v rezervoar za vodo dolili 
vodo. 
Gladina vode v rezervoarju 
za vodo se ne zniža.

Ali je vlažilnik vključen in sveti lučka? Pritisnite , če je lučka ugasnjena.

Ali ima enota filter za vlaženje? Namestite filter za vlaženje zraka. Stran 37.

Se je na filtru za vlaženje zraka nabral kamen?
namočite filter za od 30 do 60 minut v toplo ali 
hladno vodo z nevtralnim tekočim detergentom, nato 
splaknite v vodi. Stran 35, 36.

Je lučka filtra za vlaženje prižgana ali utripa? Zamenjajte filter za vlaženje. Stran 37.

Ali utripa lučka za oskrbo z vodo?
Če lučka utripa, pladenj za vlaženje ni pravilno 
nameščen.  
Pladenje pravilno namestite. Stran 35, 36.

Je čelna plošča odprta?

Če ne sveti nobena lučka na čelni krmilni plošči, je ta 
morda odprta.  
Preverite, da je čelna plošča varno zaprta.  
 Stran 18.

Soba se ne vlaži kljub 
nastavitvi "CONT" za 
vlaženje.

Ali sveti lučka za oskrbo z vodo? Dolijte vodo. Stran 10, 17.

Ali ima enota filter za vlaženje? Namestite filter za vlaženje zraka. Stran 37.

Zmogljivost vlaženja je nizka, ko je notranja 
temperatura nizka in vlažnost visoka. -

Enota se ne zaustavi, tudi 
ko je vlažnost visoka. Ali je vlaženje nastavljeno na "CONT"? Spremenite nastavitev vlaženja. Stran 20.

Prečiščevanje zraka je aktivno med vlaženjem. 
Vlaženje se zaustavi, ko je dosežena nastavljena 
stopnja vlažnosti, prečiščevanje zraka pa se nadaljuje.

-

Je enota izpostavljena neposrednim sončnim žarkom 
ali pišu toplega zraka iz grelnikov?

Premaknite enoto na mesto, ki ni na direktni svetlobi 
ali pišu toplega zraka iz grelnikov.

Lučka za oskrbo z vodo je 
prižgana, čeprav je bila voda 
dolita.

Se je snel plovec pladnja za vlaženje? Pritrdite ga, kot je bil nameščen prej. Stran 36.

Če težave ni mogoče odpraviti z zgornjimi dejanji, se obrnite na servisno delavnico.
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ZAPISEK
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Dvorazsežna črtna koda je koda za 
proizvajalca.
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