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Návod k použití
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9600

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze.
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
•

•
•

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu
svitu, jinak může dojít k deformaci či změně barvy
povrchu přístroje.

•

Přístroj umístěte nejméně 1 metr od spotřebičů, jako
např. televizí, radií apod.

•

Přístroj umístěte tak aby byl vzdálen nejméně 30 cm
od stěn, nábytku apod.
Přístroj je nejvhodnější umístit na podlahu vzhledem k
tomu, že prach, pyl a další látky se většinou nacházejí
u podlahy.

•

•

Nepokládejte žádné předměty na přístroj, jmenovitě
předměty kovové apod.
V žádném případě nevkládejte předměty do mřížky
pro vstup/výstup vzduchu.

•

Přístroj během provozu nezakrývejte, mohlo
by dojít k jeho poškození.

•

Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká
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nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré
opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte
autorizovanému servisnímu středisku.
Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za
síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového
kabelu/síťové zásuvky.
•

Zabraňte jakémukoliv vniku tekutin do přístroje.

•

Tento přístroj neslouží jako ventilátor, podlahový
vysavač, ani jako odsavač par při vaření.

•

Tento přístroj nesmí být používán v blízkosti plynových
kamen, topných těles apod.

•

Nepoužívejte tento přístroj v místnostech s velmi
vysokou teplotou či vlhkostí (koupelna, kuchyň apod.).

•

Děti by neměli mít možnost hrát si s dálkovým
ovladačem.

•

Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán
používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému
servisu.
Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Tím zabráníte jeho případnému
převržení apod.

•
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Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím
zásuvky.
Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

POPIS PŘÍSTROJE
1

4

6

5
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2

3

9

1. Vrchní část přístroje
8. Výstup vzduchu – pohled ze zadní části
2. Přední část přístroje
9. Vstup vzduchu – boční pohled
3. Vstup vzduchu
4. Ovládací panel
5. Rukojeť
6. Výstup vzduchu – pohled shora
7. Rukojeť – pohled ze zadní části
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Poznámka: přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou – tzn. přístroj se vypne
v případě převrhnutí, i v případě zvednutí přístroje ze země, pokud je přístroj
v provozu.
PŘED PRVNÍ POUŽITÍM – INSTALACE FILTRŮ
•

Otevřete přední část přístroje.

•

Vyjměte filtry a odstraňte z nich obalové materiály.

Filtry zbavené obalových materiálů nainstalujte zpět do přístroje v tomto pořadí:
Pozor: umístěte jej přesně dle obrázku níže.
•
•
•
•
•

Umístěte filtr č. 3 ANTIBAKTERIÁLNÍ + HEPA FILTR
do přístroje dle obrázku.
Tyto filtry slouží k odstranění polétavého prachu,
roztočů, mikrobů, plísní, alergenů a bakterií.
Životnost těchto filtrů je 1 rok.
Umístěte filtr č. 2 KATALYTICKÝ + FORMALDEHYDOVÝ FILTR
do přístroje dle obrázku.
Tyto filtry odstraňují cigaretový kouř,
pachy z kuchyně, dále odstraňuje formaldehyd –
což je látka, která se nachází v nábytku,
TV, kobercích atd.
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•

Životnost těchto filtrů je 1 rok.

•

Umístěte filtr č 1. HLINÍKOVÝ FILTR
do přístroje dle obrázku.
Tento filtr slouží k odstranění prachu, vlasů,
zvířecí srsti apod.
Životnost tohoto filtru je 2 roky – nicméně,
vzhledem k tomu, že se jedná o kovový filtr a
za předpokladu, že bude mechanicky pravidelně ošetřován (pomocí
vysavače/omytí teplou vodou, viz kapitola „Čištění a údržba“), lze
předpokládat delší životnost tohoto filtru než uvedené 2 roky.

•

Poznámka: výrobcem uvedené životnosti filtrů se mohou lišit v závislosti na míře
užívání a prostředí, ve kterém je přístroj používán. Výše uvedené doby životnosti
filtrů jsou propočítané na provoz 3-4 hodiny denně.
POPIS JEDNOTLIVÝCH OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK
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1. TLAČÍTKO ZAPNUTO/VYPNUTO
• Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. Po zapnutí
bude přístroj pokračovat v režimu, ve kterém byl před vypnutím.
• Poznámka: přístroj nelze zapnout v případě, že přední panel není řádně
nainstalován a při převrhnutí přístroje.
2. TLAČÍTKO DĚTSKÉHO ZÁMKU
• Stisknutím tohoto tlačítka uzamknete ovládací panel. Přístroj bude pokračovat
beze změn. Pro vypnutí dětského zámku podržte toto tlačítko po dobu 3
sekund.
3. TLAČÍTKO „IONIZÉRU“
• Funkci Ionizéru lze zapnout/vypnout tímto tlačítkem.
• Poznámka: pokud se přístroj nachází v režimu „stand by“ (režim
připravenosti) lze tuto funkci zapnout. Motor bude pracovat v pomalém
rychlostním režimu.
4. TLAČÍTKO ČASOVAČE
• Časovač lze nastavit na maximum 12 hodin. Každé stisknutí tlačítka
zvyšuje/snižuje dobu provozu o 30 minut. Pro vypnutí funkce časovače
stiskněte toto tlačítko po dobu 3 sekund.
5. TLAČÍTKO ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ
• Zapnutí/vypnutí této funkce.
• Poznámka: tuto funkci lze zapnout, i pokud se přístroj nachází v režimu
„stand by“. V tomto případě bude motor pracovat v pomalém rychlostním
režimu.
6. TLAČÍTKO SPÁNKOVÉHO REŽIMU
• Displej při tomto režimu není osvětlen, aby nerušil při spánku. Motor bude
pracovat v pomalém rychlostním režimu. Funkce časovače je možno použít
v tomto režimu. Přístroj se přepne do režimu „stand by“ po uplynutí
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požadované provozu. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro zrušení spánkového
režimu.
7. TLAČÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU
• Tento přístroj disponuje 3 rychlostmi ventilátoru: nízká, střední, vysoká.
8. TLAČÍTKO „AUTO“ REŽIMU
• Tento režim si sám upravuje svůj provoz v závislosti na aktuálním znečištění
okolního prostředí.
POKUD SI PŘEJETE ZJISTIT, JAK DLOUHO JE PŘÍSTROJ V PROVOZU BEZ
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ, STISKNĚTE TLAČÍTKO DĚTSKÉHO ZÁMKU PO DOBU 5
SEKUND. INFORMACE SE OBJEVÍ NA DISPLEJI A ZMIZÍ PO 3 SEKUNDÁCH.
1

POPIS DISPLEJE

2

11
10
3

4
9

1. Světelná indikace provozu:

8

7

6

5

zelená barva – dobrá kvalita ovzduší
oranžová barva – zhoršená kvalita ovzduší
červená barva – špatná kvalita ovzduší
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2. Hodnota znečištění vzduchu: 0–60 PM2,5 – hodnota do 60 mikrometrů znamená
dobrou kvalitu ovzduší.
60–150 PM2,5 – hodnota v tomto rozmezí
znamená střední znečištění.
150 a více – tyto hodnoty již indikují vysoké
znečištění.
3. Světelná indikace výměny filtrů
8. Světelná indikace UV lampy
4. Světelná indikace funkce dětského zámku
9. Světelná indikace ventilátoru
5. Světelná indikace funkce ionizéru
10. Indikace rychlosti ventilátoru
6. Světelná indikace spánkového režimu
11. Hodiny
7. Světelná indikace auto režimu
Poznámka: součástí balení je dálkové ovládání.
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NASTAVENÍ HODIN – následujte graf níže

10

CZ

Čistička vzduchu R-9600

CZ

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Hliníkový filtr (každých 15 dnů)
• Na tento filtr je vhodné použít vysavač,
případně jej lze umýt teplou vodou –
následně nechat řádně oschnout.
2. Katalytický/formaldehydový filtr (každé 2 měsíce)
• Tento filtr lze pouze vyčistit pomocí vysavače.
• V žádném případě nesmí tento filtr přijít
do styku s vodou.
3. Antibakteriální/ HEPA filtr (každé 2 měsíce)
• Tento filtr lze pouze vyčistit pomocí vysavače.
• V žádném případě nesmí tento filtr
přijít do styku s vodou.

ČIŠTĚNÍ IONIZAČNÍCH DRÁTKŮ – 1 měsíčně
• Tyto drátky se nachází na zadní straně přístroje,
v levé horní části za mřížkou. Vyčistěte jej, viz obrázek
vpravo pomocí štětečku, který je součástí
balení.

POZNÁMKA: tento přístroj je vybaven funkcí připomenutí výměny filtrů. Je nastaven
na 1500 hodin. Když se rozsvítí světelná indikace „CHANGE“ na displeji, vyměňte filtr
číslo 2 a 3.
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Upozornění: V případě, že po výměně filtrů svítí symbol filtr na kontrolním
panelu – stiskněte tlačítko
„Child lock“ po dobu 3 vteřin pro vypnutí
symbolu výměna filtrů.
ČIŠTĚNÍ SENZORU POLÉTAVÝCH ČÁSTIC – každé 2 měsíce
• Tento senzor je umístěn na přední části spotřebiče.
• Odejměte přední kryt, senzor se nachází vlevo nahoře, viz obrázek – senzor
vyčistěte pomocí suché vatové tyčinky – viz obrázek.

VÝMĚNA FILTRŮ

A. Otevřete přední panel.
B. Vyjměte přední panel.
C. Vyjměte postupně všechny filtry.
D. Vložte nové filtry do přístroje ve správném pořadí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA – další informace
• Pro čištění povrchu přístroje použijte navlhčený hadřík.
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod. Mohlo by dojít
k poškození přístroje.
• Skladujte přístroj na suchém místě.
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VÝMĚNA UV LAMPY – 1x za 2 až 3 roky – v závislosti na míře užívání
spotřebiče a znečištění vzduchu.
•

UV lampa se nachází v přední části přístroje,
k její výměně je třeba nejdříve
vyjmout filtry. Tak se dostanete až k UV
lampě – viz obrázek.

•

V levé části pomocí obou rukou lampu
uvolněte. Snažte se prsty dostat co nejvíce
pod lampu a tlakem směrem ven ji uvolníte.

•

Ve chvíli kdy je uvolněna levá část, lampu
opatrně vytáhněte ze zdířky (z kontaktů)
na pravé straně, viz obrázek.

•

Vložení nové UV lampy proveďte
následujícím způsobem: pravou část
lampy mírně zasuňte do zdířek (do kontaktů),
přimáčkněte ji silou k zadnímu panelu.
Posunutím lampy doprava se kontakty propojí.
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•

Vzadu na UV lampě se nachází
obdélníkový otvor, který musí být nasazen
na plastový úchyt – viz obrázek.

•

Správné nasazení UV lampy musí
být provázeno slyšitelným cvaknutím.
Lampa musí být umístěna nehybně v
plastových výstupcích, viz obrázek.

14

CZ

Čistička vzduchu R-9600
TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Přístroj nelze zapnout, ovládací
panel nereaguje.

-

Příčina
je přístroj zapojen do
elektrické sítě?
je zadní i přední
panel řádně
připevněn?
je zapnuta funkce
dětský zámek?
je přístroj umístěn na
plochém povrchu?

-

Řešení
zapněte přístroj do
el. sítě.
řádně připevněte
panely přístroje.
pokud se na displeji
objeví symbol
dětského zámku,
podržte jej po dobu 5
sekund pro vypnutí
funkce.
umístěte přístroj na
vhodnější místo.
Vyčistěte jej.

-

Vyčistěte jej.
Vyměňte je.

-

Odstraňte obalové
materiály.
Nainstalujte filtry
v řádném pořadí.

-

Přístroj vydává neobvyklý zvuk.

-

Přístroj vydává nepříjemný
zápach.

-

Přístroj pracuje delší dobu,
nicméně bez kýženého efektu.

-

Na displeji se objevilo hlášení
„F1“ nebo „F2“.

Ion generátor je plný
prachu?
Filtr je zanesený?
Filtry nebyly dlouho
vyměněny?
Odstranili jste
obalové materiály
z filtrů?
- Byly filtry
nainstalovány
v řádném pořadí?
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-

-

Přístroj ihned
vypněte, odpojte
z el. sítě a
kontaktujte váš
servis.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovitý rozsah napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý příkon
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220-240 V
50 Hz
80 W

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 28/38/48 dB(A), což představuje
hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány
do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a
recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v
některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích
můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního
nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete
zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které
se na něj vztahují.
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