
• polecany do pomieszczeń o powierzchni 10-15m

• wielowarstowe filtry oczyszczające

• filtr HEPA wysokiej efektywności 

• grzebieniowy filtr z aktywowanym węglem

• zdalne sterownie pilotem

• monitorowanie jakości powietrza i automatyczne 

   dopasowanie trybu pracy

clinicASEPTICA
Instrukcja 
użytkowania

• filtr zimnej katalizy

• wysoka gęstość jonów ujemnych

• sterylizacja UV

• czujnik zapachu o wysokiej czułości

• przypomnienia o wymianie filtra
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Zasady użytkowania

Specyfikacja

Napięcie

Moc

Poziom głośności maks.

Wydajność

Sugerowana powierzchnia 

pomieszczenia

Waga

Wymiary

AC 110-240V 50/60Hz

8,5 W

53 dB

62 m3

10-15 m2

2,5 kg

334 x 129 x 295 mm

To urządzenie nie zostało zaprojektowane i dostosowane do szczególych wymagań obsłgi 
przez dzieci, osoby z dysfunkcjami i niepełnosprawne. Dlatego, dla bezpieczeństwa, 
urządzenie to nie powinno być pozostawiane w obecności wyżej wymienionych bez nadzoru 
zdrowych, dorosłych osób. 

Ten produkt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użycia wewnątrz domu, wszelkie użycie na 

zewnątrz jest zabronione.

Nie używać urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, nadmiernej 

ilości kurzu oraz gdzie istnieje ryzyko zapalenia się gazu ( np. w kuchni lub łazience).

nie używać urządzenia w pobliżu urządzeń o wysokiej temperaturze (np. piekarnik, kaloryfer)

nie używać urządzenia w miejscach, gdzie występują duże wahania temperatury, nie rozpylać 

innych substancji przed lub w trakcie działania urządzenia

podczas pracy urządzenie powinno znajdować się w suchym miejscu, w stabilnej pozycji, 

niepochylone

Upewnij się, że podczas pracy inne przedmioty pozostają w odległości minimum 30 cm od wlotu i 

wylotu powietrza i zapewniony jest jego swobodny przepływ

Parametry urządzenia znajdują się w tabeli poniżej
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Funkcje

Panel sterowania

Uruchamianie: Po podłączeniu do zasilania dotknij przycisk „On / Off”, aby uruchomić 
urządzenie. Kolejne dotknięcie przycisku „On / Off” wyłącza je.
Prędkość wentylatora (Speed): do wyboru są trzy tryby pracy wentylatora „tryb uśpienia, 
standardowa prędkość, duża prędkość”. Po włączeniu urządzenia wentylator pracuje ze 
standardową prędkością. Kiedy urządzenie jest przełączone w tryb uśpienia po 10 sekundach 
wszystkie wskaźniki z wyjątkiem wskaźnika "sleep" zostają wyłączone. Jeśli którykolwiek przycisk 
zostanie aktywowany wskaźniki powracają do normalnego stanu.
Timer: do wyboru jedna z 2 opcji „1 godzina, 3 godziny”. Lekko dotykaj przycisku „Timer”, aby 
wybrać opcję.
Sterylizacja: aby włączyć lub wyłączyć lampę UV, która sterylizuje powietrze wewnątrz 
pomieszczenia, po włączeniu urządzenia lekko dotknij przycisk „function”.
Jony ujemne: funkcja „negative ion” jest automatycznie uruchamiana po włączeniu urządzenia i 
wyłączana po jego wyłączeniu. Gdy oczyszczacz jest włączony, ujemne jony są emitowane przez 
20 minut, a po 5-cio minutowej przerwie przez kolejne 20 minut.
Automatyczna detekcja jakości powietrza: urządzenie jest wyposażone w wysokiej jakości 
czujnik jakości powietrza, który wykrywa zapachy po włączeniu. 
W czasie pierwszych 2 minut po włączeniu urządzenia, czujnik jest w trybie rozgrzewania, a 
wskaźnik jakości powietrza nie świeci się. Po dwuminutowym rozgrzewaniu wskaźnik wskazuje 
stan jakości powietrza zgodnie z informacją z czujnika.
Automatyczna i ręczna kontrola prędkości: po włączeniu urządzenie pracuje w trybie 
automatycznym. (doboru prędkości) W tym trybie prędkość wentylatora uzależniona jest od 
poziomu jakości powietrza. Po ręcznym ustawieniu prędkości urządzenie przestawia się na tryb 
ręcznego sterowania. W tym trybie urządzenie nie będzie automatycznie dostosowywać 
prędkości wentylatora do poziomu jakości powietrza. Aby powrócić do trybu automatycznego 
trzeba zrestartować urządzenie.
Przypomnienie o wymianie filtra: kiedy urządzenie osiągnie czas pracy 1500 godzin, trzy 
wskaźniki  jakości powietrza będą pulsować. Alarm dźwiękowy przypomni o konieczności 
wymiany filtra. Po wymianie filtra naciśnij przyciski „timing” oraz „air speed” przez 5 sekund, aby 
zresetować czas użytkowania i wyłączyć alarm.
Pilot zdalnego sterowania: urządzenie jest wyposażone w pilot na podczerwień, którym 
można zdalnie sterować urządzeniem z odległości do ok.4-5 metrów. Podczas sterowania zaleca 
się  zwrócenie pilota w kierunku prawego okienka panelu sterowania.

Przed użyciem
Proszę rozpakować urządzenie, zdjąć folię ochronną oraz plastikową torbę z filtra przed użyciem. 
Umieść urządzenie na poziomym stabilnym, suchym podłożu, około 30 cm od innych 
przedmiotów. Przed podłączeniem do sieci sprawdź, czy napięcie zasilające jest zgodne z 
parametrami urządzenia, a wtyczka pasuje do gniazda.
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wylot  powietrza uchwyt mocujący

panel sterowania

czujnik zapachu

wentylatory

przednia 
pokrywa

filtr

przednia 
osłona

tylna
osłona

wielofunkcyjny
zbiornik zapachowy

Wielofunkcyjny zbiornik zapachowy
Użytkownik może dodawać do wielofunkcyjnego zbiornika różne zapachy zgodnie z własnym 
preferencjami, na przykład perfumy, płyn zapachowy, koraliki zapachowe , suszone kwiaty itp., 
które natychmiast wypełniają cały pomieszczenie świeżym zapachem.

Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, a wtyczka jest wyciągnięta przed demontażem 
produktu. Wskazówka: podczas demontażu produkt może być umieszczony na ścianie lub innym 
stabilnym podłożu.

Chwyć górną część lewą ręką. Prawą ręką przytrzymaj górną krawędź przedniego panelu, 
wyciągnij panel pod kątem 45 stopni, a następnie unieś panel. Demontaż filtra:  obiema rękami 
pociągnij i przytrzymaj uchwyty filtra po obu jego stronach, a następnie delikatnie pociągnij, aby 
go wyjąć.

Zdejmowanie panelu przedniego i wyjmowanie filtra

Obsługa

Elementy urządzenia



Żywotność filtra zależy od środowiska pracy, czasów użytkowania i lokalizacji. Aby poprawić 
wydajność używaj oryginalnych filtrów rekomendowanych przez producenta. 
Przed wymianą filtra upewnij się, że urządzenie jest odłączone od napięcia zasilającego. 
Wstępny filtr antymikrobowy powinien być czyszczony miękką szczotką co dwa tygodnie, aby 
usunąć większe zanieczyszczenia jak włosy.

Wkładanie filtra i zakładanie panelu przedniego

Uwaga

Nie spłukiwać wodą ani nie moczyć filtrów używanych w tym produkcie.

Filtracja Funkcja

1

Warstwa

2

3

4

5

6

Podstawowy filtr

Filtr HEPA o wysokiej wydajności

Filtr węglowy

Zimny filtr katalityczny

Sterylizacja UV

Ujemne jony

filtruje duże cząstki, włosy

filtruje cząstki PM2,5 źródła alergii, 
bakterie, wirusy, grzyby

niweluje zapachy i szkodliwe gazy

efektywnie usuwa formaldehyd, 
amoniak, benzen i inne szkodliwe gazy

efektywnie zabija wszelkiego rodzaju
bakterie

Eliminują kurz, odświeżają powietrze,
usuwają ładunki elektrostatyczne
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Wsuń filtr do szczeliny, stroną z uchwytami na zewnątrz, a następnie delikatnie wepchnij do 
środka. Zakładanie panelu: włóż dolną krawędź panelu do otworów w przedniej osłonie, a 
następnie zamontuj go delikatnie dociskając.



Urządzenie 
nie działa

Słaby efekt
oczyszczania

Słaba
wentylacja

Nadmierny
hałas

Przewód zasilający nie jest 
podłączony / brak napięcia zasilania

Urządzenie nie jest włączone

Koniec okresu użytkowania

Wlot / wylot powietrza jest zablokowany

Niewłaściwy kierunek instalacji filtra

Filtr jest zbyt brudny

Upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie odpakowane

Sprawdź, czy wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. Jeśli tak, oczyść je

Przy włączonej funkcji jonów ujemnych dźwięk „fizz” jest normalny.

Podłącz zasilacz / Upewnij się, 
że zasilacz działa

Przyciśnij włącznik "on/off"

Wymień filtr.

Odblokuj wlot / wylot powietrza

Zainstaluj poprawnie filtr

Wymień filtr

Aby uniknąć porażenia prądem, proszę nie podłączać ani nie odłączać zasilania mokrymi rękami. 
Przed przesuwaniem oczyszczacza odłączyć zasilanie. 
Zabrania się używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, aby uniknąć 
porażenia i przyspieszonego starzenia się układu elektrycznego. 
Oczyszczacz powietrza nie jest przeznaczony do filtrowania sadzy, nie wolno używać urządzenia w 
obszarach takich jak kuchnia. 
Wysokociśnieniowy moduł jonów ujemnych znajduje się wewnątrz urządzenia, nie należy go 
demontować ani naprawiać, jeśli nie jest się autoryzowanym technikiem. W razie potrzeby 
skontaktuj się z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.   
Nie zakrywaj wlotu lub wylotu powietrza, aby nie zakłócać procesu oczyszczania. 
Zabrania się dotykania metalowej części wlotu powietrza lub wkładania do niego jakichkolwiek 
przedmiotów, aby uniknąć wadliwego działania urządzenia. 
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyglądu lub wnętrza lub nadmiernego hałasu, 
podejrzanego zapachu, dymu, należy niezwłocznie odłączyć w bezpieczny sposób zasilanie i 
skontaktować się ze sprzedawcą. Nie demontować produktu. 
Jeśli wtyczka przewodu zasilania nie pasuje do gniazdka użytkownika lub nastąpi uszkodzenie 
przewodu zasilającego, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Nie należy samodzielnie 
naprawiać lub wymieniać przewodu zasilającego. Odłącz zasilanie, wyciągając wtyczkę, jeśli 
produkt nie jest używany przez dłuższy czas. 
W przypadku wymiany panelu przedniego, filtra lub przewodu zasilającego w tym produkcie 
należy stosować wyłącznie oryginalne części oferowane przez producenta. Nie należy używać 
zamienników innych dostawców. 
Ten produkt nie jest w stanie wyeliminować tlenku węgla lub radonu, dlatego w przypadku pożaru 
lub katastrofy chemicznej nie może być używany jako urządzenie zabezpieczające ani zastępować 
urządzenia do usuwania pyłu lub wentylacji. 
Przedni panel sterowania pełni jedynie funkcję przełączania i nie odłącza napięcia zasilania, 
dlatego przed wymianą filtra lub czyszczeniem wyłącz zasilanie za pomocą przycisku wł. / Wył. na 
panelu sterowania, a następnie wyjmij wtyczkę, aby odłączyć zasilanie. 

Jeśli powyższe działania naprawcze nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą, producentem 
lub jego autoryzowanym przedstawicielem. Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować 
urządzenia lub próbować naprawiać go samodzielnie.
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Prawdopodobna przyczyna Działanie

Rozwiązywanie problemów

Problem

Sprawdź, czy urządzenie jest odpakowane, czy nie ma widocznych uszkodzeń
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