
polecany do pomieszczeń o powierzchni 10-15m2

filtr HEPA wysokiej efektywności 

filtr PM2.5

niweluje formaldehydy

antybakteryjny, sterylizujący

niweluje nieprzyjemne zapachy

Instrukcja 
użytkowania

cubicASEPTICA







Główne cechy produktu

Filtr HEPA

Filtruje włosy i cząsteczki
PM2,5 (standardowa konfiguracja

typu biurkowego)

Fotokatalizator

Degradacja
katalityczna

Aktywny węgiel

Absorbuje zapachy, 
dym, kurz i formaldehyd

Jony ujemne Lampa UV Aromaterapia

Sterylizuje i dezynfekuje
pomieszczenie

Sterylizują i tworzą
pomieszczenie pełne tlenu

Zapachy sprawiają, że
pomieszczenie jest ciepłe i przytulne

Wysokowydajny filtr
Filtr HEPA to pierwsza warstwa układu 

oczyszczania. Skutecznie filtruje PM2,5, kurz, 

popiół z papierosów, włosy i inne cząsteczki w 

powietrzu.

Jony ujemne
Urządzenie jest wyposażone w 

wysokowydajny generator jonów ujemnych, 

który wytwarza jony ujemne o wysokiej 

gęstości, a następnie neutralizuje i wytrąca 

pył, szkodliwe mikroorganizmy i trujący gaz, 

co skutecznie pomaga oczyścić powietrze. 

Jony ujemne są zwane „witaminą powietrza”, 

zwiększają zawartość tlenu we krwi,co ma 

korzystny wpływ na metabolizm organizmu 

ludzkiego i poprawia odporność.

Aromaterapia
Wbudowany czysty bawełniany sztyft pozwala 

użytkownikowi dodawać olejki eteryczne i 

inne płyny aromaterapeutyczne. Aromat 

rozchodzi się w pomieszczeniu i działa 

odświeżająco.

W produkcie stosuje się czysty węgiel aktywowany z łupin 

orzecha kokosowego. Węgiel aktywowany o strukturze 

plastra miodu zawiera dużą liczbę porów, ma dużą 

powierzchnię właściwą, może skutecznie usuwać z 

powietrza trujące gazy uwalniane np. z farb, lakierów takie 

jak: formaldehyd, dimetylobenzen, fenol itp.

Aktywowany węgiel

Fotokatalizator
Fotokatalizator to ogólnie materiał półprzewodnikowy, który 

pełni funkcję katalizy fotochemicznej. Jest powlekany na 

powierzchni materiału podstawowego, pod działaniem 

światła UV silnie katalizuje i degraduje, w efekcie 

skutecznie rozkłada trujący gaz w powietrzu, zabija 

bakterie, rozkłada i unieszkodliwia toksyny uwalniane z 

bakterii lub grzybów, pełni funkcję dezodoryzacji.

Podczas gdy zanieczyszczenie organiczne przechodzi przez 

obszar działania promieniowania ultrafioletowego, promień 

przenika do cytomembrany i jądra komórkowego, 

mikroorganizm nie rozmnaża się i obumiera. 

Promieniowanie  UV zamienia tlen w ozon w celu 

sterylizacji.

Lampa UV



Elementy urządzenia

Wersja 
samochodowa

górna pokrywa ( wlot powietrza )

filtr

lampa UV

dolna część obudowy

płyta lampy UV

gniazdo zasilania DC

płyta główna

dmuchawa

dolna pokrywa

Sztyft do aromaterapii

tablica rozdzielcza

przyciski dotykowe

wylot powietrza

generator jonów ujemnych



górna pokrywa ( wlot powietrza )

filtr

lampa UV

dolna część obudowy

płyta lampy UV

gniazdo zasilania DC
płyta główna

dmuchawa

dolna pokrywa

Sztyft do aromaterapii

tablica rozdzielcza

przyciski dotykowe

wylot powietrza

generator jonów ujemnych

Wersja 
biurkowa

Elementy urządzenia

środkowa część II

filtr



Ostrzeżenia

Aby uniknąć porażenia prądem, proszę nie podłączać ani nie odłączać 
zasilania mokrymi rękami. Przed przesuwaniem urządzenia odłączyć 
zasilanie. 
Zabrania się używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, 
takich jak łazienka, aby uniknąć porażenia i przyspieszonego starzenia 
się układu elektrycznego. 
Urządzenie nie jest przeznaczone 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 wkładania ciał obcych do wylotu powietrza, aby uniknąć 
wadliwego działania sprzętu.

Rozwiązywanie problemów

Problem Prawdopodobna przyczyna Działanie

Urządzenie 
nie działa

Słaby efekt
oczyszczania

Przewód zasilający nie jest 
podłączony / brak napięcia zasilania

Urządzenie nie jest włączone

Koniec okresu użytkowania

Wlot / wylot powietrza jest zablokowany

Niewłaściwy kierunek instalacji filtra

Podłącz zasilacz / Upewnij się, 
że zasilacz działa

Przyciśnij włącznik "on/off"

Wymień filtr.

Odblokuj wlot / wylot powietrza

Zainstaluj poprawnie filtr

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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