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Használati útmutató

LÉGTISZTÍTÓ
A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót

Figyelem! : Az első használat előtt vegye ki a szűrő elemeit, és távolítsa el a műanyag tasakot.
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
• A készülék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi felhasználás 

érdekében.
• A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és 

tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék 
nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításaiból eredő 
károkért.

 Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között) kizárólag 
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint testi, 
érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő 
személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra vonatkozó tájékoztatást 
követően és a fennálló kockázatok megértése után használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak 
a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és felhasználói karbantartási 
műveleteket a készüléken.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

 VIGYÁZAT: Kialakításából adódóan a készülék működtetése nem lehetséges külső időzítő szerkezettel 
vagy külön távirányítóval.

 Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló célokra tervezték, mint például műhely, iroda és más 
munkakörnyezet személyzeti konyhája; nyaraló; szálloda, motel, szálláshely és egyéb lakókörnyezet.

 A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne használja a készüléket kültéren. 
ÜZEMBE HELYEZÉS

 A készülék mozgatását és üzembe helyezését a sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy több 
személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék kicsomagolása és üzembe helyezése során, nehogy 
megvágja magát.

 A készülék üzembe helyezését – beleértve a vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást –, 
valamint javítását kizárólag képzett szakember végezheti. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék 
egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje a gyermekeket 
abba a helyiségbe, ahol az üzembe helyezést végzi. A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék nem 
sérült-e meg a szállítás során. Probléma esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi 
vevőszolgálathoz. Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat (műanyag, habszivacs stb.) a fulladásveszély 
miatt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Az áramütés elkerülése érdekében az 
üzembe helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Az áramütés elkerülése 
érdekében az üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a hálózati 
tápkábel. A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja be.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

 Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával vagy 
az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú megszakítóval, illetve kötelező a készüléket az országos 
elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.

 Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert. Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek 
hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára. Ne használja a készüléket mezítláb, és ne nyúljon 
hozzá nedves kézzel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha a 
készülék nem működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.

 Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak 
szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre kicseréltetni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

 FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta 
és kihúzta a konnektorból. A személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében használjon védőkesztyűt 
(vágás veszélye) és munkavédelmi cipőt (összezúzódás veszélye); a készülék mozgatását két személynek 
kell végeznie (a terhelés csökkentése érdekében); soha ne használjon gőznyomással működő 
tisztítókészüléket (áramütés veszélye). A gyártó által nem engedélyezett nem szakszerű javítások 
veszélyeztethetik az egészséget és a biztonságot, amiért a gyártó nem tehető felelőssé. A nem szakszerű 
javításokból vagy karbantartásokból eredő hibákra vagy károkra nem vonatkozik a garancia, amelynek 
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feltételeit a termékhez mellékelt dokumentum tartalmazza.
 A termék UV LED-del rendelkezik, melynek sugárzása veszélyes a bőrre és szemre. Ezért javasoljuk, hogy 

kerülje a védőszemüveg és védőkesztyű nélküli, közvetlen érintkezést.
A CSOMAGOLÓANYAGOK HULLADÉKKEZELÉSE
• A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, erre az újrahasznosítást jelző  szimbólum utal. A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését 

megfelelően, a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell elvégezni.

A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE
• Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési 

szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó 
további információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol 
a készüléket vásárolta. Ez a berendezés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek, illetve az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2013. évi (módosított) előírásoknak megfelelően került megjelölésre. A hulladékká 
vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következményeket. 

A terméken és a kísérő dokumentumokon látható  jel azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos 
és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Levegőkimenet

Vezérlőpanel

LED-es kijelző

PM 2.5+légminőség-érzékelő

Levegőbevezető

Tápkábel-csatlakozó

VIGYÁZAT! NE takarja le a légbemeneti és -kimeneti területet. A kimeneti területet a plüssbetét is befedheti.
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FELHASZNÁLÓI FELÜLET

BE/KI

Bekapcsolás:  Kikapcsolt helyzetben nyomja meg a Be- és kikapcsoló gombot : ekkor az egység hangjelzés 
kíséretében bekapcsol, és az alapértelmezett „AUTOMATIKUS” üzemmódba kapcsol. 

Ezt az „AUTO” jelzőfény bekapcsolása jelzi, mely után az érzékelő és így az egység működésbe lép.

Nyomja meg ismét a Be- és kikapcsoló gombot: ekkor az egység működése leáll.

ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

Bekapcsolt készüléknél nyomja meg az „ÜZEMMÓD” gombot, és válasszon az AUTO (Automatikus), SLEEP 
(Alvás), UV, AUTO + UV, SLEEP + UV, FAN MODE (Ventilátor) üzemmódok közül. A vonatkozó jelzőfény világít.

Alvás mód: Az egység automatikusan alacsony ventilátorsebességbe kapcsol. Ha azonban a készülék alvás 
módban van, a fokozatállító gomb megnyomásakor az „Alvás mód” kikapcsol, és így beállítható a ventilátor 
sebessége.

Automatikus mód: A készülék automatikusan a helyiség levegőminőségéhez igazítja a ventilátorsebességet. 
Ha azonban a készülék automatikus módban van, a fokozatállító gomb megnyomásakor az „Automatikus mód” 
kikapcsol, és így beállítható a ventilátor sebessége.

UV mód: Bekapcsolt UV esetén a készülék automatikusan a helyiség levegőminőségéhez igazítja a 
ventilátorsebességet. Ha azonban a készülék UV módban van, a fokozatállító gomb megnyomásakor az „UV 
mód” kikapcsol, és így beállítható a ventilátor sebessége.

SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA

Nyomja meg a „SPEED” (Sebesség) gombot, és válasszon a „LOW, MID, HI” (alacsony, közepes, magas) 
ventilátorsebességek közül.
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LED-es kijelző

Bekapcsolt készüléknél a PM2.5 érzékelő működésbe lép, és a PM2.5 ikon látható a kijelzőn. A PM2.5 érték 888 
helyen jelenik meg.

A levegőminőséget jelző háromszínű lámpa kijelzését a környezeti PM2.5 érték határozza meg.

PM2.5 érték LÁMPA színe
0–75 Kék
76–150 Sárga
> 150 Piros

Megjegyzés: „ALVÁS” módban a vonatkozó ikon látható a LED-es kijelzőn, minden egyéb ikon és jelzőfény 
kialszik.

FIGYELMEZTETÉS SZŰRŐCSERÉRE

A SZŰRŐ CSERÉJE 2900 ÜZEMÓRÁNKÉNT SZÜKSÉGES:
 - Bekapcsolt készüléknél az E03 kód villog + hangjelzés hallatszik 5 másodpercig.
 - 5 másodperc elteltével az E03 kód és a PM2.5 kijelzés felváltva látható (E03 3 másodpercig, majd PM2.5 

ciklus 3 másodpercig), és a levegőminőség jelzőfénye (kör) villog.

A SZŰRŐ CSERÉJE 3000 ÜZEMÓRÁNKÉNT SZÜKSÉGES:
 - Bekapcsolt készüléknél az E03 kód villog + hangjelzés hallatszik 5 másodpercig.
 - 5 másodperc elteltével a hangjelzés megszűnik, az E03 kód továbbra is villog

NULLÁZÁS SZŰRŐCSERE UTÁN
 - A szűrő cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az „ON / OFF” (Be- és kikapcsoló) 

gombot. Hangjelzés hallatszik, és az E03 kód villogása megszűnik. A digitális kijelző visszatér a normál 
kijelzéshez.
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

ELSŐ HASZNÁLAT

 - Nyissa ki a levegőbemeneti rácsot, és vegye 
ki a szűrőt

 - Nyissa ki a szűrőket tartalmazó tasakot

 - Helyezze be a szűrőket, és csukja vissza a 
levegőbemeneti rácsot

 - Csatlakoztassa a készüléket az elektromos 
hálózatra

Megjegyzés: A levegőbemeneti rács nyitásakor a készülék tápellátása lekapcsol. A készülék csak a 
levegőbemeneti rács visszacsukása után áll vissza normál használatra.

ALKATRÉSZEK LISTÁJA

Főegység x 1
HEPA+szénszűrő 

(All-in-one szűrő) x 1 Használati útmutató x 1

MŰSZAKI ADATOK

Terméknév Légtisztító
Termék mérete 245x245x525mm
Névleges feszültség/frekvencia AC100-240V, 50/60Hz
Névleges bemeneti teljesítmény 33W
Nettó tömeg 4,2kg
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HA A KÉSZÜLÉKET HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJÁK
• Húzza ki a tápcsatlakozót.
• Tisztítsa meg a készüléket törlőkendő és langyos vízben oldott semleges mosogatószer segítségével.
• Csomagolja be a terméket. Tegye a becsomagolt terméket kartondobozba. Helyezze a dobozt száraz helyre

A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA

Az első szűrő tisztítása: Nyissa ki a levegőbemeneti rácsot, vegye ki a szűrőbetétet, és kefés fejjel felszerelt 
porszívóval vagy száraz kefével távolítsa el a szennyeződést a szűrő felületéről.

Tisztítás után tegye vissza a szűrőbetétet a készülékbe.

Megjegyzés: Az első szűrőt ne tisztítsa nedves kendővel, mivel az eltömítheti annak nyílását.

HIBAELHÁRÍTÁS

Jelenség Ellenőrzés módja / Tanácsok

A készülék nem működik Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő 
feszültségű aljzathoz csatlakozik-e.

A kimeneti levegő térfogata alacsony.
Ellenőrizze, hogy látható-e az E03 kijelzés: ha igen, 
a szűrőt cserélni kell; ha nem, lásd a karbantartási 
útmutatót (8. oldal)

Kellemetlen szag távozik a készülékből

Tisztítsa meg a szűrőket a karbantartási útmutató szerint 
(8. oldal). Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje a 
szűrőket. Ha a probléma a szűrőcsere után is fennáll, 
forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Nem megfelelő a levegő tisztítása.
Ellenőrizze, hogy látható-e az E03 kijelzés: ha igen, 
a szűrőt cserélni kell; ha nem, lásd a karbantartási 
útmutatót (8. oldal)

Működés közben magas hang hallható A szűrőbetét NEM megfelelően van behelyezve
A LED-es kijelzőn az „E00” jelzés látható Motorhiba
A LED-es kijelzőn az „E01” jelzés látható A PM2.5 érzékelő hibája
A LED-es kijelzőn az „E03” jelzés látható Cserélni kell a szűrőt
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VEVŐSZOLGÁLAT

MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a HIBAELHÁRÍTÁS részben ismertetett javaslatok segítségével.
2. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket, és ellenőrizze, hogy a hiba továbbra is fennáll-e. 

HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI 
VEVŐSZOLGÁLATTAL

Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben található telefonszámot, vagy kövesse a www.whirlpool.
eu weboldalon megadott utasításokat

Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia a következő adatokat:
• a hiba rövid leírását;
• a készülék típusát és pontos modellszámát;
• a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van 

tüntetve;
• a teljes címét;
• a telefonszámát.

Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az eredeti 
alkatrészek használata és a megfelelő javítás).


