
Model

MC55WVM

Samostoječi talni ali namizni tip

PRIROČNIK ZA UPORABO

Prečiščevalnik zraka

• Zahvaljujemo se vam za nakup prečiščevalnika zraka.
• Prosimo, pozorno preberite priročnik o delovanju in ga upoštevajte za pravilno uporabo.
• Prosimo, pred uporabo preberite poglavje "Varnostni ukrepi". 
 Prosimo, da priročnik o delovanju varno spravite za nadaljnjo uporabo.

Prečiščevalnik zraka

 ►Stran 3-5
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Varnostni ukrepi
 �Te ukrepe upoštevajte, da ne bi prišlo do poškodovanja lastnine ali poškodb.
 �Posledice nepravilne uporabe so razvrščene v naslednji kategoriji:

 OPOZORILO  Opomin

Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, 
se lahko poškodujete ali izgubite življenje.

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, 
lahko pride do materialne škode ali telesnih 
poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi 
hude.

 �Varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, so označeni z naslednjimi simboli:

Nikoli ne poskušajte. Pazite, da boste zagotovo sledili 
navodilom.

  OPOZORILO  Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.

 �O vtiču in vtičnici
• Ne iztikajte vtiča iz omrežja, medtem ko enota deluje. (Lahko pride do požara zaradi pregrevanja 

ali električnega udara.)
• Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami. (Sicer lahko pride do električnega udara.)
• Ne uporabljajte tako, da bo presežena zmogljivost električne vtičnice ali ožičenih 

naprav in ne uporabljajte naprav z napetostjo zunaj razpona AC220-240V. 
(Če presežete zmogljivost razdelilnih letev itd., lahko pride do požara zaradi pregrevanja.)

• Ko napravo iztikate iz električnega omrežja, ne vlecite kabla. (Lahko pride do pregrevanja ali požara 
zaradi pretrganih žic v kablu)

• Ne izvajajte dejanj, zaradi katerih bi se lahko polomila vtič ali pretrgal kabel.
 –Med ta dejanja sodijo poškodovanje, spreminjanje, premočno upogibanje, vlečenje, sukanje in vozlanje kabla. 
Prav tako na vtič in kabel ne smete odlagati težkih bremen. 
Če sta vtič ali napajalni kabel poškodovana, ju morajo proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba 
zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.  (Uporaba poškodovanega vtiča ali kabla lahko povzroči električni 
udar, kratek stik ali požar.)

• Vtič trdno in do konca pritisnite v vtičnico.
 –Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene vtičnice.  
(Če vtič ni do konca v vtičnici, lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar zaradi pregrevanja.)

• S suho krpo redno brišite prah z vtiča.
 –Če enote dlje časa ne boste uporabljali, vtič iztaknite iz omrežja.  
(Naloženi prah v kombinaciji z vlago v prostoru lahko povzroči požar itd.)

• Ko izvajate vzdrževanje, pregled, ali ko premikate enoto, pazite, da jo boste zagotovo 
izklopili in iztaknili. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

 �Ne uporabljajte na naslednjih mestih
• Na mestih, kjer se uporabljajo goriva ali vnetljivi plini, ki lahko uhajajo. (Zaradi vžiga ali 

vsesavanja proti enoti lahko pride do požara ali dima, lahko pa pride tudi do poškodbe zaradi razgrajevanja ali 
pokanja plastike.)

• Na mestih, kjer so v zraku korozivni plini ali kovinski prah.  
(Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)

• Na mestih, kjer so temperatura in stopnja vlažnosti visoke, ali kjer pride do 
razprševanja vode, na primer v kopalnici. (Zaradi uhajanja električnega toka lahko pride do 
električnega udara.)

• Na mestih, ki so dostopna majhnim otrokom. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Najprej preberite
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  OPOZORILO  Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.

 �Med uporabo
• Ne uporabljajte kloriranih ali kislih detergentov. (Zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike lahko 

pride do poškodb, ali pa pride do okvar zdravja zaradi nastajanja strupenih plinov.)
• Pazite, da v bližini enote ne bo prižganih cigaret ali paličic kadila.  

(Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
• Ne poskušajte sami razstavljati in spet sestavljati ali popravljati enote.  

(Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.) Prosimo, da za popravila stopite v stik s prodajalcem.
• V vstopne ali izstopne zračne odprtine ne vtikajte prstov, paličic ali drugih 

predmetov.  
(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali škode.)

• Na izstopno zračno odprtino ali na enoto ne zlivajte vode. (Pride lahko pride do električnega 
udara.)

• Ob enoti ne uporabljajte vnetljivih snovi (lakov za lase, insekticidov itd.). 
Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom. (Pride lahko do električnega udara, požara ali 
pokanja.)

 �O daljinskem krmilniku
• Daljinskega krmilnika ne odlagajte na mesta, ki jih lahko dosežejo majhni otroci.  

(Zaradi nepravilnega upravljanja enote ali zaužitja baterije se otrok lahko poškoduje.)
• Pazite, da baterije v krmilnik ne boste vstavili narobe (+/-).  

(Pride lahko do kratkega stika, požara ali puščanja baterije.)

 �Takoj izključite in iztaknite enoto, če zaznate nepravilnosti in okvare
Zgledi nepravilnosti in okvar
• Enota ne deluje, čeprav je stikalo vključeno.
• Tok teče po kablu ali ne teče po kablu, če je ta premaknjen.
• Med delovanjem je slišati nenavadne zvoke ali vibracije.
• Ohišje enote se je razobličilo ali je neobičajno vroče.
• Širi se vonj po zažganem. (Če nenormalnih razmer ne boste odpravili in boste še naprej uporabljali enoto, lahko pride 

do električnega udara, dima, požara itd.)
Stopite v stik s prodajalcem.

  Opomin  Upoštevajte, da preprečite uhajanje električnega toka, poškodbo ali škodo na lastnini.

 �Med uporabo
• Majhni otroci ali nepokretne osebe (zaradi bolezni ali poškodbe) ne smejo 

samostojno uporabljati enote.
Za EU, Turčijo:

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in 
mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo 
naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo. 
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez 
nadzora. 

Za druga območja:
Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi 
sposobnostmi (vključno z otroki), ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod 
nadzorom odgovorne osebe ali z navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost.

 –Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne puščajte brez nadzora.
 –Enote ne smejo uporabljati osebe, ki so močno omamljene ali so vzele uspavalne tablete.  
(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali poslabšanja zdravja.)

Najprej preberite
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  Opomin  Upoštevajte, da preprečite uhajanje električnega toka, poškodbo ali škodo na lastnini.
• Ob enoti ne uporabljajte izdelkov, v katerih je fin prah, na primer kozmetičnih 

preparatov.  
(Pride lahko do električnega udara ali okvare.)

• Ko se izvaja zaplinjanje z insekticidi, enote ne uporabljajte.
 –Po uporabi insekticida dobro prezračite prostor, preden vključite enoto.  
(Zdravju lahko škodujejo zbrane kemične sestavine iz izstopne zračne odprtine.)

• Enote ne uporabljajte v bližini detektorja dima.
 –Če se zrak iz enote premika proti detektorju dima, bo lahko njegov odziv zakasnjen ali pa ga sploh ne bo.

• Ko enoto uporabljate hkrati z napravami za ogrevanje na izgorevanje goriv, pogosto 
prezračite prostor.

 –Uporaba tega izdelka ni primerna kot zamenjava za prezračevanje. (Morebitni vzrok zastrupitve z ogljikovim 
monoksidom.)  
Ta izdelek ne more odstranjevati ogljikovega monoksida.

• Če je enota postavljena v dosegu domače živali, pazite, da se žival nanjo ne bo 
polulala ali prežvečila napajalnega kabla. (Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.)

 �O ohišju enote
• Vstopnih in izstopnih zračnih odprtin ne zastavljajte s perilom, tkaninami, zavesami 

itd.  
(Lahko pride do pregrevanja ali požara zaradi slabega kroženja zraka)

• Na enoto ne plezajte, sedajte in se nanjo ne naslanjajte. (Če se enota prevrne, lahko pride do 
poškodbe.)

 �Ko premikate enoto  
• Bodite pazljivi, ko enoto dvigate, da bi jo premaknili.

 –Prepričajte se, da jo vedno držite na za to namenjenih mestih. Enote ne držite na ročaju 
enote z dezodorirnim filtrom. (Če enota pade, lahko pride do poškodb.)

 CJOR002EU

Držite za ta dva oprijemka  
(2 mesti)

Ne držite tega 
oprijemka

Varnostni ukrepi

Varnostni ukrepi med uporabo

Drugi faktorji
 � Tega izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot so ohranjanje umetniških del, akademskih besedil/
materialov itd.
(Pride lahko do propadanja ohranjanih stvari.)

Najprej preberite

O razelektritvi streamerja in aktivnih plazemskih ionih
V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja 
nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. 
Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za 
zdravje.

Ta izdelek ne more uničiti vseh toksičnih novi 
v tobačnem dimu (ogljikovega monoksida itd.)
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Imena sestavnih delov in načinov delovanja
Najprej preberite

 OPOMIN
Enote ne dvigajte za ročaj enote z dezodorirnim filtrom. (Če enota pade, lahko pride do poškodb.)

Spredaj

Spredaj

Nazaj
Delovanje/Indikatorska plošča  ►Stran 7, 8

Enota z dezodorir-
nim filtrom

Senzor za vonj
V enoti.

Ročaj
(za prenašanje enote)

Enota, ki ustvarja 
aktivne plazemske 
ione
V izstopni zračni 
odprtini.

Prah/PM2.5 senzor
V vstopni zračni odprtini 
(na levi strani).
  ►Stran 7, 17, 19

Ime modela / 
Proizvodna št. / 
Datum proizvodnje 
(PRZV. DATUM)

Dovodi zraka
Čelna stran/Stranica

Napajalni kabel

Izstopna zračna odprtina

Napajalni vtič

Glavni snemljivi deli

Predfilter  ►Stran 19

Rešetka izstopa zračnega pretoka  ►Stran 19

Pokrov enote streamer  
  ►Stran 21

Enota z dezodorirnim filtrom
(Črni filter: dezodorirni filter)
   ►Stran 20

Filter za zbiranje prahu 
(elektrostatični filter HEPA)
(Beli filter)  ►Stran 20 Enota streamer  

  ►Stran 21

Pozor
Da bi preprečili okvare, zagotovo uporabljajte enoto z vsemi sestavnimi deli.
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Imena sestavnih delov in načinov delovanja

1  O lučki varnostnega zaklepanja pred otroki
• Ko sveti, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete gumbe, se sliši le zvok (3 kratki piski), ki preprečuje nepravilno rabo majhnim otrokom.  ►Stran 15

2  O lučki streamerja
• Ta lučka sveti med delovanjem streamerja. Delovanje streamerja pogojuje stopnja nečistoč v zraku.
• Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti, delovanje streamerja nastavite na manj.  ►Stran 16

3  O lučki senzorja za prah /indikatorski lučki PM2.5 
• Ko se delovanje začne, posveti zelena lučka za prvo minuto (pribl.) ne glede 

na količino nečistoč v zraku.
• Odzivnost senzorja za prah/PM2.5 je lahko slabša med nastavitvijo ventilatorja 

"turbo" ali ko je v načinu Samodejni ventilator zračni pretok nastavljen na močno. 
Močan zračni pretok povzroči vlečenje prahu v dovode zraka, še preden jih lahko 
zazna senzor za prah/PM2.5. To je normalno (ni okvara).

• Če je odzivnost senzorja za Prah/PM2.5 slaba, spremenite občutljivost senzorja.  ►Stran 17

Razpon zaznavanja senzorja za prah/PM2.5
Snovi, ki jih zaznava

hišni prah, tobačni dim, cvetni prah, izločki in ostanki 
pršic, dlaka domačih živali, ostanki izgorevanja goriva

Včasih zaznava
paro, oljni dim

4  O lučki senzorja za zaznavanje vonja
• Če se delovanje zažene takoj, za tem, ko je vtaknjen napajalni vtič, bo lučka 

prvo minuto (pribl.) svetila zeleno.
• Če se moč vonja ne spreminja, ga morda senzor ne zaznava, niti če je v zraku 

močan vonj.
• Naslednji tipi vonjav morda ne bodo zaznani:  

vonj domačih živali, ki ne vključuje amonijaka, vonj po česnu itd.
• Glede na to, da vsak človek voha drugače, bo morda v nekaterih primerih vonjave 

zaznati, tudi če bo lučka zelena. 
Če vas vonj moti, preklopite na ročni zračni pretok in izberite močnejši pretok.  
  ►Stran 12

Razpon zaznavanja senzorja za vonj
Snovi, ki jih zaznava

vonj po tobaku, vonj po kuhanju, vonj domačih živali, 
vonjave iz toaletnih prostorov, vonj po odpadkih, vonj po 
plesni, razpršila, alkohol

Včasih zaznava
nenadne spremembe temperature/vlažnosti, paro, oljni 
dim, pline, ki nastajajo v napravah na izgorevanje ob 
ogrevanju

Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. Napajalni vtič 
vtaknite, ko je zrak čist (v njem ni vonjav).

Najprej preberite

Delovanje/Indikatorska plošča Ko lučka utripa  ►Stran 23

1  Lučka varnostnega zaklepanja pred otroki [oranžna]

Lučka bo prižgana, ko bo ključavnica za zaklepanje pred otroki aktivirana.

Lučke NAČINOV [zelene]

Prikazujejo NAČIN delovanja v uporabi.

Lučka vklop/izklop [zelena]

Lučka bo prižgana, ko bo napajanje vključeno.

Lučke VENTILATOR [zelene]

Prikazujejo aktivno nastavitev ventilatorja (4 nastavitve: tiho, počasi, standardno, turbo).

3  Lučka senzorja za prah / Indikatorske lučke PM2.5

Prikazuje volumen prahu v okoljskem zraku.
• Zelena pomeni, da je zrak čist.
• Senzor za prah/PM2.5 lahko zazna majhne (pribl. 1,0-2,5 μm) in velike (pribl. 2,5 μm in večje) 

prašne delce. Indikatorske učke za PM2.5 posvetijo glede na to, koliko je majhnih delcev 
v zraku, lučke senzorja za prah pa glede na to, koliko je velikih prašnih delcev v zraku.

Zelena Oranžna Rdeča

Malo Veliko

Lučka  
barva

Prah

[Lučka senzorja za prah]
Malo

VelikoZelena

Zelena

Sveti

Rumena Oranžna Rdeča Vijolična Rjava

Prah[PM2.5 Indikatorske lučke]

2  Lučka streamerja [modra]

Posveti, ko je streamer aktiven.

4  Lučka za zaznavanje vonja

Prikazuje jakost vonjav v 3 barvah: zeleni, 
oranžni, rdeči.
• Zelena pomeni, da je zrak čist.

Zelena Oranžna Rdeča

Malo Veliko

Lučka  
barva

Vonjave
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Najprej preberite

Delovanje/Indikatorska plošča

Sprejemnik signala

Sprejema signale z daljinskega krmilnika. 
Zvoki, ki obveščajo o prejemu signala, 
potrdijo uspešen prejem.
• Začetek delovanja ... 2 kratka piska
• Spreminjanje nastavitev ... 1 kratek pisk
• Konec delovanja ... 1 dolg pisk

Gumb VENTILATOR/NAČIN 
DELOVANJA
Pritisnite za preklop med nastavitvijo 
VENTILATOR in NAČINI.  ►Stran 12-14

Gumb vklop/izklop

Pritisnite za vklop ali izklop.   ►Stran 12

Oddajnik signala
• Prenaša signale enoti.
• Enota lahko odpove pri sprejemanju 

signalov, če jih karkoli blokira, na primer 
zavesa.

• Maksimalna razdalja prenosa je približno 
6 m (v ravni črti).

Daljinski krmilnik

Gumb vklop/izklop
Pritisnite za vklop ali izklop.  ►Stran 12

Gumb VENTILATOR
Pritisnite za preklop med nastavitvami 
VENTILATORJA.  ►Stran 12

Gumb NAČIN
Pritisnite za preklop med NAČINI. 
  ►Stran 13, 14

Gumb SVETLOST
Pritisnite za preklop med stopnjami 
osvetlitve (SVETLO, ZATEMNJENO, 
IZKLJUČENO*).
*Niso izključene vse lučke.  ►Stran 15

Gumb ZAKLEP
Preprečuje nepravilno rabo majhnim 
otrokom.  ►Stran 15

Oprema

Daljinski krmilnik ...... 1
Dezodorirni filter .................1
Pritrdite na enoto, 
preden jo sprožite.

Priročnik za uporabo...........1
Na dnu kartonske škatle.

Nosilec daljinskega 
krmilnika .................. 1
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Priprave na zagon naprave
Najprej preberite

1 Postavitev enote
Pred postavitvijo snemite 
pritrditveni trak na dnu, 
s katerim je zavarovan 
napajalni kabel, nato pa 
napajalni kabel izvlecite.

Napajalni kabel

Pritrditveni trak 
(modri)

Nasveti za dobro postavitev
• Izberite mesto, s katerega zračni pretok doseže vse dele 

prostora.
• Postavite na trdno podlago. Če enota stoji na nezanesljivi 

podlagi, se lahko vibracije, ki jih ustvarja, še okrepijo.
• Če motnje napajalnega tokokroga v enoti ali kabli povzročajo 

motnje v slikah na televizijskem zaslonu, ali oddajanje 
statičnega šuma iz bližnjih radijskih sprejemnikov in drugih 
naprav za predvajanje glasbe, enoto za vsaj 2 m od naprav. 
Prav tako pazite, da brezvrvični telefon in radijske ure ne bodo 
ob enoti.

Pozor
• Da ne bi nastali madeži na stenah, enoto razpostavite v skladu 

z merami na skici. Glede na to, da enota vase vleče umazan 
zrak, se lahko kljub upoštevanju mer zgodi, da se nekatere 
stene zamažejo. 
V teh primerih zagotovite ustrezno razdaljo med enoto in steno.

• Ko enoto dlje uporabljate na istem mestu, se lahko zamažejo 
tla in stene okoli nje, saj so odprtine za vstop zraka ob vznožju 
enote. Priporočamo vam redno čiščenje.

 

Vsaj 100 cm od 
stropa

Vsaj 30 cm 
od stene Zračni pretok

Vsaj 10 cm 
od stene

Vsaj 30 cm 
od stene

Ne uporabljajte na naslednjih mestih
 � Na mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi
(Pride lahko do padca sprejema signala z daljinskega 
krmilnika ali do razbarvanja.)

 � Na mestih ob grelnih napravah na izgorevanje goriv 
ali drugih visokotemperaturnih napravah
(Pride lahko do razbarvanja/razobličenja zaradi 
pregrevanja)

 � Na mestih, kjer so v uporabi kemične in farmakološke 
snovi, na primer v bolnišnicah, tovarnah, laboratorijih, 
lepotnih salonih in fotografskih laboratorijih
(Hlapljive kemične snovi in topila lahko povzročijo 
propadanje mehanskih delov in povzročijo okvare,)

 � Na mestih z visokimi nivoji elektromagnetnih valov, 
na primer ob elektromagnetnih kuhalnikih, zvočnikih 
itd.
Enota morda ne bo pravilno delovala.

 � Na mestih, izpostavljenih sajam (prevodnemu prahu), 
ki jih ustvarijo sveče, dišeče sveče itd.
Učinkovitost filtrov se lahko zmanjša in povzroči 
umazanijo v prostoru zaradi nalaganja prahu, ki se ne 
ujame.

 � Ob enoti ne uporabljajte kozmetike s silikonom.
* Izdelki za nego las (serumi za razcepljene konice, 

pene za lase, drugi izdelki za nego las itd.), kozmetika, 
antiperspiranti, sredstva proti statični elektriki, vodo-
odporni spreji, sredstva za lesk, čistila za steklo, 
kemična čistila za tkanine, vosek itd.

• Izolatorji, kot je na primer silikon, se lahko prilepijo na 
iglo pretočne enote in ta ne bo ustvarjala elektronov.

• Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar 
se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.

 � Ob enoti ne uporabljajte ultrazvočnega vlažilnika 
ali podobne naprave.
Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar 
se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.

Zavarujte ga pred 
neposredno sončno svetlobo

Ne zastavljajte dovodnih 
in odvodnih zračnih odprtin

Ne izpostavljajte neposrednemu zračnemu pretoku

Pazite, da so televizorji in radijski 
sprejemniki vsaj 2 m od enote
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2 Pritrjanje dezodorirnega filtra

1. Odstranite enoto z dezodorirnim filtrom 
iz glavne enote.  ►Stran 20

Sprednja stran

Zadnja  
stran

Kavlji (veliki)

Kavelj (majhen)

Pritrjeni deli

Kavelj (majhen)

Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom

 ►Stran 20

Enota z dezodorirnim 
filtrom

2. Izvlecite dezodorirni filter iz vrečke.

Da se z dezodorirnim filtrom ne bi umazali, 
si nadenite rokavice.

Dezodorirni filter

3. Obrnite dezodorirni filter in ga pritrdite.
1  Dezodorirni filter postavite pod fiksne dele 

(3 mesta).
2  Raztegnite okvir in postavite dezodorirni filter 

pod kaveljčka na 2 mestih.

Kavelj (majhen)

Dezodorirni filter

Kavelj (majhen)

Pritrjeni deli
(Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom)

Postavite, 
ko raztegnete 
okvir

3 Ko pritiskate izbokline na kavljih (velikih) na 
sprednji strani enote z dezodorirnim filtrom, 
pritisnite dezodorirni filter in ga postavite pod 
kavlja (velika) na 2 mestih, da ga pripnete.

Kavlji (veliki)

(Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom)

Dezodorirni filter

Pritisnite izrastke na kavljih 
(velikih) na sprednji strani 
enote z dezodorirnim filtrom.

4   Še enkrat preverite, da je dezodorirni filter 
postavljen pod kavlja (velika).

Kavlji (veliki)

Dezodorirni filter

Kavelj (majhen) Kavelj (majhen)

Pritrjeni deli
(Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom)

4. Namestite enoto z dezodorirnim filtrom 
v glavno enoto.  ►Stran 20

• Če lučka senzorja za vonj utripa, 
ko zaženete delovanje, dezodorirni 
filter ni pravilno pritrjen. 

• Upoštevajte lokalna pravila o odlaganju odpadkov, 
ko želite zavreči filtrirno vrečko in sikativ.

 OPOMIN
Te korake izvedite, preden vtaknete napajalni vtič v vtičnico.

Najprej preberite
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Priprave na zagon naprave
Najprej preberite

3 Priprava daljinskega krmilnika

1. Pritrdite nosilec daljinskega krmilnika.
• Vstavite kaveljček daljinskega krmilnika v zarezo na 

zadnji strani enote.

Zareza
Vstavite do konca.

Kavelj

2. Izvlecite prosojno zaščito.

• Ko odstranite prosojno zaščito, je daljinski krmilnik 
pripravljen na uporabo.

Baterija je že 
vložena

Prosojna 
zaščita

Kako uporabljati
• Oddajnik signala na daljinskem krmilniku usmerite 

neposredno v sprejemnik signala na enoti. Enota lahko 
odpove pri sprejemanju signalov, če jih karkoli blokira, 
na primer zavesa.

• Maksimalna razdalja prenosa je približno 6 m (v ravni 
črti).

30°    30°

[Pogled od zgoraj]

Pribl. 4 mPribl. 4 m

Pribl. 6 m

Signal  
sprejemnik Oddajnik 

signala

O daljinskem krmilniku
• Pazite, da daljinskega krmilnika ne boste spustili v vodo 

ali ga z njo polili. (Pride lahko do okvar.)
• Sprejem signala je lahko otežen v prostorih 

s fluorescent nimi lučmi s starterjem (inverterski tip 
fluorescentnih luči itd.).

• Ne uporabljajte ob opremi za osvetljevanje (v radiju 1 m). 
(Pride lahko do padca sprejema signala z daljinskega 
krmilnika ali do razbarvanja.)

Zamenjava baterije

1. Premaknite zaskočko na ležišču baterije na 
dnu daljinskega krmilnika v smeri puščice.

2. Izvlecite pladenjček.

3. Zamenjajte baterijo.

4. Vrnite pladenjček na njegovo mesto.

3

42

Baterija (CR2025)

Naložite tako, da bo + stran baterije in stran pladenjčka 
za baterijo z oznako +  obrnjena v isto stran

Zaskočka

Oznaka + 

O bateriji
• Pazite, da baterije ne bodo v dosegu otrok. 

Če bi kdo baterijo požrl, ga takoj peljite na najbližjo 
urgenco.

• Da bi se izognili morebitnim poškodbam ali škodi zaradi 
puščanja ali pokanja baterije, jo odstranite, če izdelka 
dlje ne uporabljate.

• Če raztopina iz baterije komu zaide v oči, jih nikar ne 
mencajte.  Takoj jih splaknite z veliko vode iz pipe in 
poiščite zdravniško pomoč.

• Baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju. Baterij ne 
razstavljajte in jih ne spreminjajte. 
Izolacija ali drugi deli v bateriji se lahko poškodujejo, 
kar povzroči puščanje, pokanje ali pregrevanje baterije.

• Ko baterijo zavržete, pol izolirajte, tako da jo ovijete 
v trak itd. 
(Če jo shranjujete z drugimi kovinskimi predmeti ali 
baterijami, lahko pride do pregrevanja, pokanja ali 
požara) 
Ko odlagate baterije, upoštevajte lokalna pravila 
o ločevanju in odlaganju odpadkov.

• Za baterijo na splošno velja, da jo menjamo enkrat na 
leto, a če se sprejem signala oslabi, je treba baterijo 
zamenjati z novo (CR2025).

• Baterije z rokom trajanja, ki se bo kmalu iztekel, lahko 
potrebujejo menjavo prej.

• Priložena baterija je namenjena za začetno rabo enote 
in jo bo morda treba menjati v manj kot enem letu.

4 Vtikanje napajalnega vtiča v vtičnico
• Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč 

vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič.  
Napajalni vtič vtaknite, ko je zrak čist (v njem ni vonjav).

Napajalni vtič

Napajalna vtičnica
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Delovanje
 OPOZORILO

Enote ne izključite tako, da potegnete vtič iz vtičnice. (Lahko 
pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)

Delovanje

Delovanje

Daljinski krmilnik
Delovanje z daljinskim krmilnikom.

Enota
Krmiljenje z delovno/indikatorsko ploščo na enoti.

Podrobne nastavitve je mogoče 
izvesti z daljinskim krmilnikom.

Spreminjanje zračnega pretoka
Izberite želeno nastavitev ventilatorja.

: Tiho : Počasi : Standardno : Turbo* * * * Velikost simbolov se spreminja glede na 
nastavitev ventilatorja.

Daljinski krmilnik

Pritisnite  .

• Vsak pritisk preklopi med lučkami 
ventilatorja [zelene].

(Tiho)

(Turbo)

(Počasi)

(Standarden)

Enota

Pritisnite  .

• Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja [zelene] in lučkami načina [zelene].

(Tiho) (Počasi) (Standarden) (Turbo)

VENTILATOR

NAČIN

(PROTI CVETNEMU PRAHU) (VARČNO) (SAMODEJNI VENTILATOR)

O nastavitvah ventilatorja

Tiho  Čutiti je nežno pihljanje. Priporočamo za uporabo med spanjem.
Ker je zmogljivost dezodoriranja zmanjšana, priporočamo, da ventilator nastavite na standardno ali močnejše 
pihanje, če želite vonjave na hitro odstraniti iz prostora.

Turbo  Okoljski zrak se prečisti z močnejšim zračnim pretokom. Priporočamo za uporabo, ko čistite prostor.

Uporaba načina za prečiščevanje zraka (vklop/izklop delovanja)
Prečisti zrak v prostoru.

Daljinski krmilnik

Pritisnite  .

Enota

Pritisnite  .

• Pritisnite še enkrat, da izključite.
• Posveti lučka vklop/izklop 

[zelena].

Pozor
• Ne premikajte enote in ne pritrjajte delov na enoto ali jih odstranjujte med delovanjem. Pride lahko 

do pokanja ali okvar.

Opomba
• Ob nakupu je enota nastavljena na Prečiščevanje zraka in ima vključen samodejni ventilator z aktivnim generiranjem plazemskih ionov.
• Ko je enota izključena ali ugasnjena, bo delovala z nastavitvami prejšnjega delovanja.
• Nastavitev delovanja ni mogoče spremeniti približno 2 sekundi za tem, ko vtaknete napajalni vtič v vtičnico.
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Uporabne funkcije
Uporabne funkcije

Daljinski krmilnik Enota

Delovanje enote v določenem načinu
Izberite način, ki vam ustreza.
Zračni pretok se prilagodi samodejno, ko enota deluje v nekem NAČINU.

Daljinski krmilnik

Pritisnite  .
• Vsak pritisk preklopi med lučkami načina [zelene].

(SAMODEJNI VENTILATOR) (VARČNO) (PROTI CVETNEMU PRAHU)

Enota

Pritisnite  .

• Vsak pritisk preklopi med lučkami načina [zelene] in lučkami ventilatorja [zelene].

VENTILATOR

NAČIN

VENTILATOR

(Tiho)(Počasi)(Standarden)(Turbo)

(SAMODEJNI VENTILATOR) (VARČNO) (PROTI CVETNEMU PRAHU)
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Uporabne funkcije

NAČIN Uporaba in funkcije

SAMO- 
DEJNI  

VENTILATOR

Način samodejnega prilagajanja zračnega pretoka

Nastavitev ventilatorja (tiho, počasi, standardno, hitro) se samodejno prilagodi glede na stopnjo 
nečistoč v zraku.
Zmogljivosti čiščenja zraka se večajo z zračnim pretokom.
• Stopnja nečistoče v zraku ustreza volumnu prahu in intenzivnosti vonjav v zraku.

VARČNO

Varčevanje z energijo

V varčnem načinu VARČNO nastavitev ventilatorja samodejno preklaplja med tiho in počasi. Poraba 
elektrike (*1) in delovni hrup sta zmanjšana. 
Če je zrak čist, se bo čez nekaj časa samodejno aktiviral način nadzora. 
Priporočamo za uporabo med spanjem.

*1 V primerjavi z načinom samodejnega ventilatorja (pribl. 10,3 Wh), je poraba električne energije 
v načinu VARČNO (pribl. 6,7 Wh), kar je pribl. 3,6 Wh manj. 
Pogoji preizkusa: delovanje na 10 m2 območju več kot 1 uro. Takoj po vklopu enote je bila v prostoru 
pokajena 1 cigareta.

Varčevalni način
Če je zrak čist, čez 
kratek čas ...

Način nadzora
•  Ventilator se periodično vklaplja in 

izklaplja. Prah in vonjave so pod nadzorom.
•  Naslednje funkcije so izključene, tako da se 

še bolj zmanjša poraba elektrike.

Streamer IZKLJUČEN

Aktivni plazemski ioni IZKLJUČENČe so zaznani prah ali 
vonjave ...

Nastavitev ventilatorja 
samodejno preklaplja 
med Tiho in Počasi.

• Ker je nastavitev ventilatorja omejena na tiho in počasi, je zmogljivost prečiščevanja zraka zmanjšana.
• Ker se zrak ne vsesava, ko je ventilator zaustavljen, se občutljivost senzorja za prah/PM2.5 in senzorja 

za vonjzmanjša. Da bi preprečili zmanjšanje občutljivosti, izključite način nadzora.  ►Stran 18
• Nastavitev ventilatorja se prilagodi samodejno. Zračnega pretoka ni mogoče prilagoditi ročno.

PROTI  
CVETNEMU 

PRAHU

Zmanjšanje količine cvetnega prahu

Ustvari se nežen zračni tok, ki preklopi vsakih 5 minut med načinoma ventilatorja standardno in 
počasi, tako da se lahko cvetni prah zlagoma vleče proti enoti in se ujame, preden pade na tla.
• Nastavitev ventilatorja se prilagodi samodejno. Zračnega pretoka ni mogoče prilagoditi ročno.



15

Uporabne funkcije

Uporabne funkcije
Daljinski krmilnik Enota

Uporaba ključavnice za zaklepanje pred otroki
Krmiljenje z gumbi je omejeno, tako da je onemogočena nepravilna rabo majhnim otrokom.

Daljinski krmilnik

Držite pritisnjeno  za približno 2 sekundi.

Enota

Ni mogoče nastaviti z enote.

• Spet 2 sekundi pritiskajte  , da izključite zaklepanje pred otroki.

• Ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete gumbe, se sliši le zvok (3 kratki 
piski), ki preprečuje nepravilno rabo majhnim otrokom.

Opomba
• Če enoto iztaknete iz električnega omrežja, ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, se bo ključavnica izključila.
• Lučka ključavnice za zaklepanje pred otroki [oranžna] sveti, ko je funkcija aktivirana.

Prilagajanje svetlosti indikatorskih lučk
Svetlost indikatorske lučke je prilagodljiva.

Daljinski krmilnik

Pritisnite  .

Enota

Ni mogoče nastaviti z enote.

• Pritisnite za preklop med nastavitvami.

SVETLO ZATEMNJENO IZKLJUČENO

Opomba
• Ta funkcija je koristna, če vas lučka moti med spanjem itd.
• Lučka vklop/izklop se ne izključi, tudi če je svetilnost nastavljena na izključeno. 

Lučka bo nastavljena na zatemnjeno.
• Če medtem, ko je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, pritisnete katerega od spodnjih gumbov, se bo njegova svetilnost 

spremenila na zatemnjeno in se po 10 sekundah vrnila v način ugasnjeno.

 ·  ·  · 
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Napredne nastavitve
Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti *Nastavitve ob nakupu

Nastavitve izhoda streamerja
Postopek nastavitve Daljinski krmilnik   

Pritisnite in približno 3 sekunde držite  in  , ko je napajalni vtič vtaknjen in enota 
izključena.

• Ko   in  držite približno 3 sekunde, stikalo preklopi med običajno in malo.

[Ko je nastavitev spremenjena na malo]
Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja utripa približno 5 sekund.

[Ko je nastavitev spremenjena na običajno]
Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja posveti za približno 5 sekund.

 � Krmiljenje statusa streamerja

  

Običajno Majhen

*Status delovanja streamerja vklopljen/
izklopljen pomeni, da se streamer 
samodejno vklopi ali izklopi glede na stopnjo 
nečistoč v zraku in nastavitev ventilatorja.

VENTILATOR
Tiho, malo VKLJUČENO/

IZKLJUČENO*
IZKLJUČENO

Standardno VKLJUČENO/IZKLJUČENO*
Turbo VKLJUČENO VKLJUČENO

NAČIN
SAMODEJNI VENTILATOR, 
PROTI CVETNEMU PRAHU VKLJUČENO/

IZKLJUČENO*
VKLJUČENO/IZKLJUČENO*

VARČNO IZKLJUČENO

Nastavitev VENTILATOR/NAČIN
Nastavitev oddajanja streamerja

• Lučka streamerja ugasne, ko je delovanje streamerja izklopljeno.

Opomba
• Priporočamo vam, da streamer nastavite na običajno, saj je zmogljivost dezodoriranja zmanjšana, ko je nastavljen na malo.
• Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

Utripa

Sveti

Ko želite izključiti oddajanje aktivnih plazemskih ionov *Nastavitve ob nakupu

Nastavitve izhoda aktivnih plazemskih ionov VKLJUČEN* IZKLJUČEN

Postopek nastavitve Daljinski krmilnik   

Pritisnite in približno 3 sekunde držite  in , ko je napajalni vtič vtaknjen in enota 
izključena.

• Ko  in  držite približno 3 sekunde, stikalo preklopi med vklop in izklop.

[Ko je nastavitev spremenjena na izključeno]
Zasliši se kratek pisk in lučka za prah in senzorska lučka za zaznavanje vonja zeleno utripa 
približno 5 sekund.

[Ko je nastavitev spremenjena na vključeno]
Zasliši se kratek pisk in lučka za prah in senzorska lučka za zaznavanje vonja zeleno 
posveti za približno 5 sekund.

Utripa

Sveti

Opomba
• Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.
• Če je nastavljeno na izključeno, se oddajanje aktivnih plazemskih ionov ustavi, odstranjevanje prahu in vonjav pa se nadaljuje.
• Če vas vonj po ozonu moti, oddajanje aktivnih plazemskih ionov nastavite na izključeno.
• Če vas vonj po ozonu moti tudi za tem, ko izključite oddajanje aktivnih plazemskih ionov, streamer nastavite na malo.

Običajno* Počasi

VKLJUČEN* IZKLJUČEN

Napredne nastavitve
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Napredne nastavitve
Ko občutljivost senzorja za prah/PM2.5 ne ustreza vašim zahtevam *Nastavitve ob nakupu

Nastavitev občutljivosti senzorja za prah/PM2.5 Velika Srednja* Majhna

Postopek nastavitve  Daljinski krmilnik       Enota

1. Držite  na enoti približno 5 sekund in ko slišite kratek pisk, pritisnite  na daljinskem krmilniku, 
medtem ko pritiskate  na enoti.
• To spremembo nastavitve je mogoče izvesti, ko je enota vključena ali izključena.

2. Spustite oba gumba, ko slišite kratek pisk.
• Ena od lučk ventilatorja (  (počasi),  (standardno),  (turbo)) bo približno 5 sekund utripala, nato pa bo svetila lučka, 

ki ustreza nastavljeni občutljivosti.

3. Pritisnite  na enoti, da spremenite nastavitev občutljivosti.
• Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja in vam omogoča spremembo občutljivosti.

Da bi nastavili občutljivost na Visoka  
  Izberite lučko ventilatorja  (turbo).

(Turbo)

(Standardno)

(Počasi)

Velika

Običajna

Majhna

Senzor je zelo 
občutljiv.

Senzor je nekoliko 
občutljiv.

Nastavitev ob 
nakupuDa bi nastavili občutljivost na Nizka  

  Izberite lučko ventilatorja  (počasi).

• Nastavitev je prikazana z lučkami ventilatorja. Če se lučke ventilatorja ne spreminjajo, iztaknite enoto iz omrežja, 
počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.

4. Ko izberete novo nastavitev, na krmilniku pritisnite  .
• Sliši se kratek pisk in nova nastavitev utripa. Ko lučka utripa, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, 

nato pa spet vtaknite vtič. Nastavitev je dokončana.
• Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.

Opomba
• Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

Velika Srednja* Majhna

Napredne nastavitve
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Če želite izključiti način nadzora (v varčnem delovanju) *Nastavitve ob nakupu

Nastavitev načinov znotraj varčnega načina ECONO Nadzor 
vključen*

Nadzor 
izključen

Postopek nastavitve  Daljinski krmilnik       Enota

1. Držite  na enoti približno 5 sekund in ko slišite kratek pisk, pritisnite  na daljinskem krmilniku, 
medtem ko pritiskate  na enoti.
• To spremembo nastavitve je mogoče izvesti, ko je enota vključena ali izključena.

2. Spustite oba gumba, ko slišite kratek pisk.
• Lučka ventilatorja  (tiho) in lučka varčnega delovanja bosta posvetili, potem ko bosta približno 5 sekund utripali. 

Lučka varčnega načina bo posvetila ali utripala, odvisno od statusa vklop/izklop načina nadzora.

3. Pritisnite  na enoti, da spremenite nastavitev.
• Vsak pritisk vključi ali izključi lučko varčnega načina. 

(Lučka ventilatorja  (tiho) bo še vedno svetila.)

Da bi vključili način nadzora 
  Vključite lučko varčnega načina.

Nastavitev 
ob nakupuVKLJUČEN

IZKLJUČEN
Da bi izključili način nadzora 

  Izključite lučko varčnega načina.

• Nastavitev je prikazana z lučko varčnega načina. Če se lučka varčnega načina ne spreminja, iztaknite enoto iz omrežja, 
počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.

4. Ko izberete novo nastavitev, na krmilniku pritisnite  .
• Sliši se kratek pisk in utripati začne lučka FAN  (tiho delovanje). Ko je način nadzora vključen, bo utripala tudi lučka 

varčnega načina. 
Ko lučka utripa, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič. 
Nastavitev je dokončana.

• Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.

Opomba
• Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

Nadzor 
vključen*

Nadzor 
izključen

Napredne nastavitve
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Vzdrževanje
 OPOZORILO

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti 
enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Vzdrževanje

(Leva stran) (Spredaj)

(Desna 
stran)

Rešetka izstopa zračnega pretoka
Ko je umazanije preveč  Obrišite       Pranje/Splakovanje

• Obrišite jo z vlažno mehko 
krpo in splaknite z vodo.

• Ne uporabljajte trde krtače ipd. 
(Lahko pride do poškodb)

• Ko se umazanije nabere veliko, 
del namočite v mlačni vodi ali 
v vodi pri sobni temperaturi, 
v katero vlijete nekaj nevtralnega 
detergenta za posodo. Detergent 
močno splaknite in del pustite 
v senci, da se posuši.

Odstranjevanje
Prste vstavite 
v zareze na vrhu 
enote in jo 
dvignite.

Pritrjanje
Pazite na smer 
in varno 
pritrdite.

Enota
Ko je umazanije preveč  Obrišite
• Obrišite jo z mehko, vlažno krpo.
• Ko se umazanije nabere veliko, del obrišite s krpo, namočeno v vodo 

z nevtralnim detergentom za posodo.
• Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)

Predfilter (Spredaj/Levo/Desno)

Približno vsake 2 tedna
Posesajte s sesalcem

Pranje/Splakovanje

• Ko odstranite prah 
s sesalnikom, odstranite in 
operite filter z vodo, nato ga 
pustite v senci, da se posuši.

• Za čiščenje prostorčkov med 
mrežo uporabite mehko krtačo.

Pozor
• Ne uporabljajte vatirane paličice ali 

trde krtače ipd. 
(Filter lahko mestoma poškodujete)

• Ne uporabljajte sile. (Filter lahko 
mestoma polomite/poškodujete)

Odstranjevanje
Primite zarezo v 
predfiltru in povlecite.

1  Primite kateri koli 
konec predfiltra in 
palec položite na 
enoto.

2  Povlecite 
proti sebi.

Pritrjanje

Vstavite kaveljčka 
(2 mesti) v enoto 
in pritisnite, dokler 
ne slišite zvoka 
zaskočenja.

Kaveljčki 
(2 mesti)

Vstavite kaveljček 
(1 mesto) v enoto.
Potisnite oba 
konca, dokler ni 
varno pritrjeno.

Kaveljček (1 mesto)

Pogled od zgoraj

Narobna stran

• Ko se umazanije nabere veliko, 
del namočite v mlačni vodi ali 
v vodi pri sobni temperaturi, 
v katero vlijete nekaj nevtral-
nega detergenta za posodo. 
Detergent močno splaknite 
in del pustite v senci, 
da se posuši.

Senzor za prah/PM2.5
Ko se nabere prah

Posesajte s sesalcem
1  Odstranite predfilter (na levi).
2  Posesajte prah, ki se je nalepil na vstopni 

zračni odprtini senzorja za prah/PM2.5 
s sesalcem z ozkim nastavkom ali podobnim.

1

2

2Premaknite zaskočko 
in povlecite

Leče 
(notranji 
del)

Senzor za prah/PM2.5 na dovodu zraka

Približno vsake 3 mesece  Obrišite
1  Odstranite predfilter (levo) in pokrov 

senzorja za prah/PM2.5 na dovodu 
zraka.

2  Leče obrišite s suho vatirano palčko.
Objektiv
Uporabite svetilko, 
če se nič ne vidi

Uporabite sesalec z ozkim nastavkom ali 
podobnim, da odstranite prah, ki se je nabral 
okoli leče.

3  Varno pritrdite pokrov. 
(Če je pokrov snet, pride lahko do okvar.)
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 OPOZORILO
• Ne uporabljajte petroleja, bencina, razredčila, polirnega sredstva, parafina, alkohola itd. (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja.)
• Glavne enote ne perite z vodo. (Pride lahko do električnega udara, požara ali okvare/pokanja.)

Vzdrževanje

Enota z dezodorirnim filtrom
Ko je vonja ali umazanije preveč 
 Posesajte s sesalcem    Ne uporabljajte vode
• Odstranite iz enote skupaj z okvirjem in 

posesajte s sesalcem.
• Če so vonjave premočne, del pustite na 

senčnem, zračnem mestu. (približno 1 dan)
• Ne drgnite površine.
• Za čiščenje ne uporabljajte vode. (Če uporabite 

vodo, se bo del razobličil in ne bo več 
uporaben.)  ►Stran 24

Ne odpenjajte 
dezodorirnega 
filtra iz okvirja

Odstranjevanje
Držite ročico in ročaj dezodorirnega filtra enote in 
odstranite.

Vzvod

Ročaj
Pritrjanje
Do konca vstavite enoto z dezodorirnim filtrom.

Potisnite, dokler 
ne slišite zvoka 
zaskočenja

• Če je enota z dezodorirnim filtrom odpeta ali ni 
pravilno pritrjena, bo lučka senzorja za vonj utripala.

Filter za zbiranje prahu

Oznaka filtra

Približno vsakih 10 let  Zamenjajte      

Ne uporabljajte vode   Ne sesajte
• Za čiščenje ne uporabljajte sesalca ali vode. 

(Če je filter poškodovan ali do luknje odprte itd., 
bo prah prodrl skozi filter in njegova zmogljivost 
za odstranjevanje prahu bo zmanjšana.)

O razporejanju zamenjave delov
• Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe 

in lokacije enote. 
Standardni čas za zamenjavo je približno 10 let, 
če privzamemo, da se enota vsakodnevno 
uporablja v domovanju, kjer se pokadi 5 cigaret 
dnevno. (Izračun je izpeljan v skladu z metodo 
testiranja japonskega združenja električnih 
proizvajalcev JEM1467.) 
Če je v zraku veliko nečistoč, bo treba filter 
zamenjati pogosteje. 
Če filter za zbiranje prahu ne deluje dobro, 
ga zamenjajte.

O nakupu in odlaganju
• Glejte poglavje "Deli, ki so v prodaji posebej".   ►Stran 22

Odstranjevanje
1  Odstranite dezodorizirno filtrirno enoto.

Filter za zbiranje prahu

2  Jeziček filtra 
povlecite navzgor.

3  Držite spodnji del filtra za zbiranje 
prahu in ga dvignite iz enote.

Pritrjanje
1  Namestite nov filter za zbiranje prahu in pazite 

na njegovo usmeritev.
Stranica z jezičkom in 
oznakami mora gledati 
proti vam in puščica mora 
kazati navzgor

2  Namestite enoto z dezodorirnim filtrom.

Pozor
• Ko enota deluje, se prepričajte, da sta filter za zbiranje prahu in enota z dezodorirnim filtrom pritrjena na glavno enoto. 

Če ti deli niso pritrjeni, ko enota deluje, lahko pride do okvare/poškodbe.
• Opazujte, ali se pojavi razbarvanje ali razobličenje.

• Če uporabite detergent, pazite, da ga boste dobro obrisali, da ne bo ostal na ohišju.
• Če uporabite toplo vodo, pazite, da bo hladnejša od 40°C.
• Delov ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
• Delov ne sušite s sušilnikom.
• Delov ne sežigajte. 

• Če uporabite sesalec, pazite, da ne boste uporabljali sile ali zadeli v kos. (Pride lahko do poškodb)



21

Vzdrževanje
 OPOZORILO

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti 
enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Vzdrževanje

Enota streamer Zamenjajte

Če lučka streamerja utripa
Enote streamer v bistvu ni treba zamenjati. Vendar pa se lahko zgodi glede na mesto, kjer je enota 
v uporabi (kjer so v zraku olja, veliko prahu ali vlage, razpršila in druge kemične snovi itd.), da jo je 
kljub vsemu treba zamenjati.   ►Stran 23  

Stopite v stik s prodajalcem.

1. Odstranite predfilter na levi strani, če gledate 
z zadnje strani glavne enote.  ►Stran 19

2. Dvignite zaščitne pokrove in odstranite pokrov 
enote streamer.

Pokrovček enote 
streamer (črn)

Pogled od zadaj

Postavite prst na kaveljček 
in povlecite proti sebi.

Zaščitni pokrovi 
(prosojni)

Odstranjevanje 
zaščitnih 
pokrovov 
ni potrebno

Kavelj 

3. Odstranite enoto streamer.
1  Odstranite enoto streamer.

1.  Pritisnite kaveljček na priključku
2.  Medtem ko pritiskate kaveljček, 

izvlecite
Zaklep ne bo popustil, če ne 
pritiskate kaveljčka
(Če boste povlekli na silo, ga lahko polomite)

2
1

Priključek

Kavelj

2   Pritisnite levo od enote streamer, tako da zleze desna 
stran ven.

Slišali boste zvok 
zaskočenja

3  Odstranite enoto streamer.

4. Dvignite zaščitne pokrovčke in pritrdite novo 
enoto streamer.
1  Najprej vstavite enoto streamer na levi, nato pritisnite 

na desni, dokler se kaveljček ne zaskoči.

Zvok zaskočenja

2  Pazite na smer kaveljčka na priključku, obrnjen mora 
biti v desno, nato pa do konca vstavite priključek.

5. Dvignite zaščitne pokrove in namestite pokrov 
enote streamer.

Potisnite, dokler 
ne slišite zvoka 
zaskočenja

Pritrdite kaveljčke (2 mesti) 
na levi strani pokrovčka enote 
streamer

Kaveljčki

• Pazite, da ne boste pretisnili kabla priključka.
• Če pokrovček enote streamer ni pravilno pritrjen, se 

bo sprožilo varnostno stikalo in enota ne bo delovala.

6. Predfilter pritrdite na njegovo mesto.  ►Stran 19

7. Vtaknite napajalni vtič, medtem ko pritiskate 
 na enoti, in počakajte, dokler ne slišite 

kratkega piska .
• Lučka streamerja bo ugasnila.

• Če spustite  in enoto poskusite zagnati pred 

kratkim piskom , bo začela lučka streamerja spet 
utripati.

• Če izvedete ta korak in enota streamerja še vedno utripa, 
preverite, ali je priključek pravilno vtaknjen.
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Del, ki je v prodaji posebej Stopite v stik s prodajalcem.

Del za zamenjavo

Filter za zbiranje prahu (elektrostatični filter HEPA) (1 kos)
Model: KAFP080B4E  

• Zamenjajte približno vsakih 10 let.
• Lovi prah in cvetni prah.

• Če delov ne boste pravilno vzdrževali, lahko to privede do:
• Zmanjšane zmogljivosti prečiščevanja zraka
• Zmanjšane zmogljivosti dezodoriranja
• Oddajanja neprijetnih vonjav

• Ko morate zavreči filter za zbiranje prahu (izdelan iz poliestra in polipropilena), upoštevajte lokalna pravila za ločevanje 
odpadkov.

 � Odstranitev enote
Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, 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.

Vzdrževanje

 Ko enote dlje časa ne uporabljate
1. Iztaknite napajanje iz omrežja.

2. Očistite dele.  ►Stran 19, 20

• Še posebej temeljito je treba posušiti dele, ki ste jih očistili z vodo. (Če na njih zastaja vlaga, se lahko razvije plesen)

3. Pokrijte izstopno zračno odprtino s plastično vrečko ali podobnim, da bi preprečili vdor prahu. 
Enoto shranite v stoječem položaju na suhem mestu. 
(Če boste enoto spravili v ležečem položaju ali obrnjeno na glavo, lahko pride do okvar in poškodb)
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O indikatorskih lučkah
Odpravljanje težav

Delovanje/Indikatorska plošča
Preverite indikatorske lučke in upoštevajte spodnja navodila.

Indikatorska lučka Vzrok/Rešitev
Lučka senzorja za vonj 
utripa Lučka utripa, če se je enota z dezodorirnim filtrom odpela ali ni pravilno pripeta.

 ¼ Pravilno namestite enoto z dezodorirnim filtrom.  ►Stran 20

Lučka streamerja utripa Čas za zamenjavo enote streamer.  ►Stran 21
Lučka utripa, če se je enota streamer odpela ali ni pravilno pripeta.

 ¼ Pravilno namestite enoto streamer.  ►Stran 21

Vse 3 lučke načina 
sočasno utripajo

Električna komponenta je v okvari.
 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.Lučka načina samodejni 

ventilator utripa

Vse 4 lučke ventilatorja 
sočasno utripajo

So predfilter, rešetka izstopa 
zračnega pretoka in filter za 
zbiranje prahu pritrjeni?
Indikatorske lučke lahko utripajo, 
če enota deluje brez pritrjenega 
dela.

 � Če so vsi deli pritrjeni
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
 � Če en ali več delov ni pritrjenih
Izklopite napajalnik, spet pritrdite vse potrebne dele in 
nato vklopite enoto.

Ali se na predfiltru kopiči prah?

 � Če se ni nabral prah
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
 � Če se je nabral prah
Izklopite napajalnik, očistite predfilter in spet vključite 
enoto.  ►Stran 19

Je izstopna zračna odprtina 
zastavljena?

 � Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
 � Če je izstopna zračna odprtina zastavljena
Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpustno zračno 
odprtino in nato spet vključite enoto.

Lučke lahko utripajo, če pride do nenadnega napetostnega nihanja.  ►Stran 26
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Odgovori na pogosta vprašanja
Prosimo, preverite naslednje, preden stopite v stik s prodajalcem.

Odpravljanje težav

V: Videti je, da ima senzor za prah/PM2.5 slabo občutljivost ...

O: Izvedite periodično čiščenje senzorja za prah/PM2.5, saj umazanija na leči lahko 
povzroči slabo občutljivost.  ►Stran 19 
Poleg tega je odzivni čas senzorja za prah/PM2.5 odvisen od velikosti prostora. 
Izvedite prilagoditve v skladu s postopkom za nastavljanje občutljivosti senzorja 
za prah/PM2.5.  ►Stran 17

 Odzivnost senzorja za prah/PM2.5 je lahko slabša med nastavitvijo ventilatorja 
"turbo" ali ko je v načinu Samodejni ventilator zračni pretok nastavljen na močno.

 Močan zračni pretok povzroči vlečenje prahu v dovode zraka, še preden jih lahko 
zazna senzor za prah/PM2.5. To je normalno (ni okvara).

Prah/PM2.5 senzor

V: Je mogoče očistiti filter za zbiranje prahu?

O: Ne. Ne poskušajte ga očistiti s sesalcem ali vodo.
 (Pride lahko do zmanjšane zmogljivosti filtra za zbiranje prahu)
 Zamenjajte, če se nabere veliko umazanije.

V: Filter za zbiranje prahu hitro počrni ...

O: Črna barva ne vpliva na zbiranje prahu. Če vas moti, ga lahko zamenjate.

V: Je mogoče dezodorirni filter oprati z vodo? Ga je treba zamenjati?

O: Ni ga mogoče oprati z vodo. 
(Če uporabite vodo, se bo del razobličil in ne bo več uporaben.)

 Če ste ga nevede oprali z vodo, stopite v stik s prodajalcem.
 Enoto z dezodorirnim filtrom odstranite iz glavne enote in prah posesajte 

s sesalcem.
 Filtra ni treba zamenjati.
 Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem mestu. 

(približno 1 dan)  ►Stran 20
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Odpravljanje težav
 � Preden začnete povpraševati ali zahtevati serviserja, preverite naslednje.
Če se težava še vedno pojavlja, stopite v stik s prodajalcem.

 � V primeru okvare med delovanjem
Če indikatorska lučka sveti nepravilno ali če zaradi udara strele ipd. lučka ne deluje več, izklopite napajalnik, 
počakajte vsaj 5 sekund preden znova priključite električni vtič in preden spet priključite enoto.

Ni težava
Tak primer ne predstavlja težave.

Preverite
Preden zahtevate popravilo, vas prosimo, 
da to preverite še enkrat.

 � Enota se ne odziva
Pojav Točke preverjanja

Brez odziva, tudi če ste že pritisnili 
gumb   na daljinskem krmilniku

• Je zmanjkalo baterije?
 ¼ Zamenjajte baterijo.  ►Stran 11

• Se je gumb na daljinskem krmilniku za televizijo, videorekorder ali 
drugo napravo morda zataknil?

 ¼ Če se je gumb na drugem daljinskem krmilniku zataknil, ker je pritisnjen 
ob stojalo za daljinski krmilnik ipd., lahko to vpliva na sprejem signala.

• Je v sobi nameščena naprava, ki preusmerja signale daljinskega 
krmilnika?

 ¼ Nekatere naprave, kot so zvočniki za televizor, so navadno opremljeni 
s tovrstnimi napravami. 
Če je v sobi nameščena takšna naprava, lahko signali, ki jih oddaja, 
motijo signal iz daljinskega krmilnika, kar preprečuje dober sprejem.

• Za zaščito sistema lahko naprava preneha delovati po nenadnem 
napetostnem nihanju. 
Če v času napetostnega nihanja enota še vedno deluje, se bo njeno delo 
kmalu nadaljevalo, ko se napetost povrne v normalno stanje. 
Razpon napetostne zaščite: 180V-264V

Enota ne bo delovala • Je pokrovček enote streamer pritrjen? 
Če ni pritrjen, se bo sprožilo varnostno stikalo in enota ne bo delovala.

 ¼ Pravilno pritrdite pokrovček enote streamer in enoto poskusite zagnati 
znova.  ►Stran 21

 � Slišati je zvoke
Pojav Točke preverjanja

Sikajoč zvok med delovanjem • Med delovanjem streamerja lahko nastane sikajoč zvok. Zvok se lahko 
glede na pogoje uporabe utiša ali spremeni v prasketanje, brnenje ali 
žlobudranje. To je normalno. 
Če vas zvoki motijo, enoto premaknite na drugo mesto.  ►Stran 16

Žvižgajoč ali frfotajoč zvok med 
delovanjem

• Ali se na predfiltru kopiči prah?
 ¼ Očistite ta del.  ►Stran 19

• Je enota filtra za zbiranje prahu zamašena?
 ¼ Glede na pogoje uporabe se lahko enota filtra za zbiranje prahu zamaši, 
kar skrajša njegovo življenjsko dobo.  ►Stran 9  
Zamenjajte enoto filtra za zbiranje prahu.  ►Stran 20

Zvok delovanja je glasen • Je filter za zbiranje prahu pravilno pritrjen?
 ¼ Če ni pravilno pritrjen, lahko zvoki delovanja postanejo glasnejši.  ►Stran 20

 � Indikatorske lučke
Pojav Točke preverjanja

Indikatorske lučke ne posvetijo

Indikatorske lučke ugasnejo 
10 sekund po vklopu enote

• Ali je svetilnost indikatorske lučke izklopljena?
 ¼ Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, bodo ostale izklopljene 
tudi vse ostale lučke, razen lučke za vklop/izklop.
 ¼ Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, potem ko je enota 
že vklopljena, bo svetilnost indikatorske lučke še približno 10 sekund 
zatemnjena, preden se bo dokončno izklopila.  ►Stran 15

Odpravljanje težav
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Pojav Točke preverjanja
Vse lučke na ventilatorju (  (Tiho), 

 (Počasi),  (Standardno) in 
 (Turbo)) utripajo istočasno

• So predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka in filter za zbiranje prahu pritrjeni?  
Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez pritrjenega dela.
[Če en ali več delov ni pritrjenih]

 ¼ Izklopite napajalnik, spet pritrdite vse potrebne dele in nato vklopite enoto.
[Če so vsi deli pritrjeni] 
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
• Ali se na predfiltru kopiči prah?

[Če se je nabral prah]  ►Stran 19
 ¼ Izklopite napajalnik, očistite predfilter in spet vključite enoto.

[Če se ni nabral prah]
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
• Je izstopna zračna odprtina zastavljena?

[Če je izstopna zračna odprtina zastavljena]
 ¼ Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpustno zračno odprtino in nato spet vključite enoto.

[Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena]
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
• Lučke lahko utripajo, če pride do nenadnega napetostnega nihanja. 

Ko se bo napetost vrnila v normalno stanje, se bodo tudi lučke vrnile v prejšnje stanje. 
Razpon napetostne zaščite: 180V-264V

Lučka senzorja za prah ostane 
oranžna ali rdeča

Lučka indikatorja PM2.5 ostane 
rdeča, vijoličasta ali rjava

• Ali v lučki senzorja za prah/PM 2.5 ali okoli zračne odprtine za dovod zraka 
prihaja do kopičenja prahu?

 ¼ S sesalcem iz zračne odprtine za dovod zraka posesajte prah.  ►Stran 19
• Je pokrov pri lučki senzorja za prah/PM 2.5 odpet od odprtine za dovod 

zraka?
 ¼ Varno pritrdite pokrov.  ►Stran 19

• Je leča lučke senzorja za prah/PM 2.5 umazana?
 ¼ Umazanijo z leče obrišite s suho vatirano palčko ali čim podobnim.  ►Stran 19

• Je predfilter umazan?  ►Stran 19
 ¼ Očistite te dele.

Po čiščenju bo enota kmalu po vklopu spet normalno delovala.
Pojavi se rahel vonj, vendar lučka 
senzorja za vonj ostaja zelena

• Je bil vonj prisoten že ob priključevanju električnega vtiča?
 ¼ Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja 
v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič.  ►Stran 7

 Za prilagajanje osnovne občutljivosti senzorja za vonj izklopite napajalnik, 
ko je zrak čist (brez vonja), počakajte vsaj 5 sekund, preden spet priključite 
električni vtikač in preden spet priključite enoto.

Včasih lučka streamerja ne posveti • Odvisno od količine umazanije v zraku se lahko delovanje streamerja 
izključi. 
Lučka streamerja ugasne, ko je delovanje streamerja izklopljeno.  ►Stran 16

• Je izhodni tok streamerja nastavljen na Malo?
 ¼ Če je izhodni tok nastavljen na Malo, bo streamerjev čas delovanja krajši, 
kot bi bil, če bi bil njegov izhodni tok nastavljen na način delovanja 
Običajno.   ►Stran 16

• Ali enota deluje v načinu delovanja ECONO?
 ¼ Lučka streamerja se ne prižge, ko je delovanje enote nastavljeno 
na nadzorni način.  ►Stran 14

Lučka streamerja utripa, čeprav 
je bila enota streamer zamenjana

• Ali ste po zamenjavi vtaknili napajalni vtič, medtem ko ste pritiskali 
 na enoti?  ►Stran 21

• Je priključek enote streamer pravilno nameščen?
[V primeru nepravilne namestitve]

 ¼ Iztaknite napajanje iz omrežja, spet priključite priključek in še enkrat 
zaženite.  ►Stran 21

[V primeru pravilne namestitve]
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
Lučka senzorja za vonj utripa • Je enota z dezodorirnim filtrom pritrjena?

 ¼ Namestite enoto z dezodorirnim filtrom.  ►Stran 20

Odpravljanje težav
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Odpravljanje težav
 � Funkcija prečiščevanja zraka

Pojav Točke preverjanja

Zmogljivost prečiščevanje zraka 
je zmanjšana

• Ali je enota obdana z ovirami ali nameščena na mestu, kamor pretok 
zraka težko doseže?

 ¼ Izberite položaj, kjer ni ovir, in iz katerega lahko pretok doseže vsa 
območja v prostoru.

• Ali sta predfilter ali filter za zbiranje prahu umazana?
 ¼ Očistite te dele.  ►Stran 19, 20

Ali izstopna zračna odprtina oddaja 
neprijetne vonjave?

• Je dezodorirni filter umazan?
 ¼ Očistite dele.  ►Stran 20

• V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, 
saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. Te količine so zanemarljivo 
majhne in niso škodljive za zdravje.

• Ali je rahel vonj posledica kuhanja ali kajenja skupine ljudi v prostoru 
ipd.?

 ¼Med delovanjem enote bo vonj postopoma oslabel.
• Ste enoto premaknili iz drugega prostora?

 ¼ Enota lahko oddaja vonj po prostoru, v katerem je bila uporabljena prej. 
Enoto pustite delovati še nekaj časa.

• Je v prostoru kaj, kar neprestano oddaja vonj? 
(Barva, novo pohištvo, tapete, pršila, kozmetika, kemikalije)

 ¼ Ker stalnega vonja ni mogoče popolnoma odstraniti, istočasno 
 prezračite sobo ali pa v dobro prezračenem prostoru za kratek čas 
prižgite enoto.

Zrak se ne oddaja • Sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni?  
Če odprtini nista zamašeni, je pokvarjena električna komponenta.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.

 � Drugo
Pojav Točke preverjanja

Ventilator se med postopkom 
vlaženja ustavi

• Ko enota med delovanjem iz načina za spremljanje preklopi na način 
delovanja ECONO, se ventilator večkrat izklopi in vklopi.  ►Stran 14

• So bili predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka in filter za zbiranje 
prahu pritrjeni pred zagonom enote? 
Ventilator je zasnovan tako, da se zaradi zaščite električnih 
komponent ustavi, če eden od delov ni pravilno pritrjen.

 ¼ Če del ni pritrjen, izklopite enoto in pravilno pritrdite vse dele, preden 
spet vklopite enoto.

Sikajočega zvoka streamerja se med 
delovanjem ne sliši več

• Odvisno od količine umazanije v zraku se lahko delovanje streamerja 
izključi.  ►Stran 16

• Je izhodni tok streamerja nastavljen na Malo?  ►Stran 16

Na vašem televizijskem zaslonu 
prihaja do motenj

• Sta televizija ali radio manj kot dva metra oddaljena od enote, 
ali pa je morda sobna antena nameščena v bližini enote?

• So napajalni kabel ali antenski kabel televizije ali radia speljani 
v bližini enote?

 ¼ Enoto namestite čim dlje od televizije, radia ali antene.
Že sama priključitev električnega 
vtiča sproži začetek delovanja

• Ste električni vtikač izključili med izpadom električne energije ali ko 
je prišlo do nenadnega napetostnega nihanja? Ste morda delovanje 
enote ustavili tako, da ste med zadnjim delovanjem iztaknili električni 
vtič iz omrežja?

 ¼ Funkcija samodejnega zagona sproži delovanje enote.

Odpravljanje težav
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Specifikacije
Odpravljanje težav

Ime modela MC55WVM
Napajanje Enofazni 50Hz 220-240V/60Hz 220-230V

Način delovanja
Prečiščevanje zraka

Turbo Standardno Počasi Tiho
Poraba električne energije (W) 37 15 10 8

Jakost zvoka med delovanjem (dB) 53 39 29 19
Zračni pretok (m³/h) 330 192 120 66

Območje pokrivanja (m²) 41 *1
Zunanje mere (mm) 500(H)× 270(W)× 270(D)

Teža (kg) 6,8
Dolžina napajalnega kabla (m) 1.8

Izdelano na Kitajskem
• Vrednosti na specifikacijski tablici veljajo tako za 50Hz 220–240V kot za 60Hz 220–230V.
• Tudi ko je napajanje izklopljeno, se približno 1 W moči porablja za delovanje mikroračunalnika.
*1. Območje pokrivanja je bilo izračunano v skladu z JEM1467. (ko je nastavitev ventilatorja »Turbo«)
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