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Návod na používanie

ČISTIČKA VZDUCHU
Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod na používanie.

Upozornenie! : Pred prvým použitím vyberte prvky filtra a odstráňte plastové vrecko.



2

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE
• Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si ich, aby boli 

k dispozícii pre budúce použitie.
• V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, 

ktoré treba vždy dodržiavať. výrobca odmieta zodpovednosť v  prípade nedodržania týchto 
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.

 Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte k spotrebiču. Malé deti (3 – 8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez 
dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo 
dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. 
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE

 UPOZORNENIE: Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého prepínacieho 
zariadenia, ako je časovač, ani samostatným diaľkovým ovládačom.

Tento spotrebič je určený na použitie v  domácnosti alebo na podobné účely ako napr.: v  oblastiach 
kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách a  iných pracovných prostrediach; na farmách; pre hostí 
v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích zariadeniach.

 Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku. 
INŠTALÁCIA

So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybaľovaní 
a inštalovaní používajte ochranné rukavice – nebezpečenstvo porezania.

Inštalačné práce, vrátane prívodu vody (ak je), elektrického zapojenia a opráv musí vykonávať kvalifikovaný 
technik. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na 
používanie. Nepúšťajte deti k  miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy 
nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližší popredajný servis. Po inštalácii 
treba odpad z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia. 
Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel 
– nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení 
inštalácie.
ELEKTRICKÉ UPOZORNENIA

 Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo 
prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača nainštalovaného pred zásuvkou podľa predpisov 
pre domovú elektroinštaláciu a  spotrebič musí byť uzemnený v  súlade s  národnými bezpečnostnými 
normami pre elektrotechniku.

Nepoužívajte predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť 
jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokrí alebo naboso. Spotrebič 
neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka, ak nepracuje správne, ak je 
poškodený alebo ak spadol.

Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo 
podobne kvalifikované osoby za totožný, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Pred vykonaním údržby vždy dbajte na to, aby bol spotrebič vypnutý a odpojený od 
elektrickej siete. Aby ste sa vyhli riziku úrazu, používajte ochranné rukavice (riziko tržnej rany) a bezpečnostnú 
obuv (riziko pomliaždenia); s výrobkom musia manipulovať dve osoby (zníženie zaťaženia); nikdy 
nepoužívajte parné čistiace zariadenie (nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom). Neodborné opravy 
nepovolené výrobcom môžu mať za následok ohrozenie zdravia a bezpečnosti, za ktoré výrobca nemôže 
niesť zodpovednosť. Na chyby alebo poškodenia spôsobené neodbornými opravami alebo údržbou sa 
nevzťahuje záruka, ktorej podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so zariadením.

 Výrobok sa dodáva s UV LED, ktorá vydáva žiarenie nebezpečné pre pokožku a zrak. Odporúča sa vyhýbať 
sa priamemu kontaktu bez ochranných okuliarov alebo rukavíc.
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LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
• Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom recyklácie . Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom 

súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
• Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. 

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domácich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo 
v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a s predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení z r. 2013 (v platnom znení). 
zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 

Symbol  na výrobku alebo príslušnej dokumentácii udáva, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spoločne s domácim odpadom, ale je nutné ho 
odovzdať do príslušného zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

OPIS VÝROBKU

Výstup vzduchu

Ovládací panel

LED displej

PM 2.5+Senzor kvality vzduchu

Vstup vzduchu

Zásuvka na pripojenie sieťového kábla

UPOZORNENIE! NEZAKRÝVAJTE oblasť prívodu a odvádzania vzduchu, miesto odvádzania vzduchu môže blokovať aj 
výstelka z plyšovej textílie.



4

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

ZAP./VYP.

Zapnuté:  V stave vypnutia stlačte tlačidlo Napájanie , spotrebič sa s pípnutím zapne a vstúpi do štandardne 
nastaveného režimu AUTOMATIC. 

Svieti kontrolka AUTO, senzor začne zisťovať a prístroj začne pracovať.

Po opätovnom stlačení tlačidla Napájanie prístroj prestane pracovať.

VÝBER REŽIMU

Po zapnutí prístroja stlačte tlačidlo „MODE“ (režim), ktorým vyberáte z možností AUTO, SLEEP, UV, AUTO +UV, 
SLEEP + UV, FAN MODE a rozsvieti sa príslušná kontrolka.

Režim Sleep (spánok): Prístroj automaticky začne pracovať s nízkou rýchlosťou ventilátora. No ak je prístroj v 
režime spánku, po stlačení gombíka rýchlosti sa režim spánku zruší a možno upraviť rýchlosť ventilátora.

Režim Auto: Prístroj upravuje rýchlosť ventilátora automaticky podľa kvality vzduchu v miestnosti. No ak 
je prístroj v režime Auto, po stlačení gombíka rýchlosti sa automatický režim zruší a možno upraviť rýchlosť 
ventilátora.

Režim UV: Pri zapnutom režime UV prístroj upravuje rýchlosť ventilátora automaticky podľa kvality vzduchu 
v miestnosti. No ak je prístroj v režime UV, po stlačení gombíka rýchlosti sa režim UV zruší a možno upraviť 
rýchlosť ventilátora.

VOĽBA RÝCHLOSTI

Stlačením tlačidla „SPEED“ (rýchlosť) môžete zvoliť rýchlosť ventilátora z možností LOW (nízka), MID (stredná), HI 
(vysoká).
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LED displej

Keď je prístroj zapnutý, senzor PM2.5 začne zisťovať a na obrazovke sa zobrazuje ikonka PM2.5. Hodnota PM2.5 
je zobrazená v 888 oblastiach.

Trojfarebné svetielko kvality vzduchu sa aktualizuje podľa hodnoty okolia zistenej PM2.5.

Hodnota PM2.5 Farba svetielka
0 - 75 Modrá
76 - 150 Žltá
> 150 Červená

Poznámka: V režime „SLEEP“ sa na LED displeji zobrazí ikonka spánku a všetky ostatné ikonky a svetielka sú 
vypnuté.

UPOZORNENIE NA VÝMENU FILTRA

ŽIVOTNOSŤ FILTRA DOSAHUJE 2900 HODÍN:
 - Keď je prístroj zapnutý, bliká kód E03 a 5 sekúnd znie pípanie.
 - Po 5 sekundách kód E03 strieda zobrazenie PM2.5 (cyklus 3 sekundy E03 / 3 sekundy PM2.5) a kontrolka 

kvality vzduchu (kruh) bliká.

ŽIVOTNOSŤ FILTRA DOSAHUJE 3000 HODÍN:
 - Keď je prístroj zapnutý, bliká kód E03 a 5 sekúnd znie pípanie.
 - Po 5 sekundách pípanie prestane, kód E03 bliká ďalej.

RESETOVANIE PO VÝMENE FILTRA
 - Po výmene filtra stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo ZAP./VYP. Ozve sa pípnutie a kód E03 prestane blikať. 

Digitálna obrazovka sa vráti do normálneho zobrazenia.
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AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

PRVÉ POUŽITIE

 - Otvorte mriežku na prívode vzduchu a 
vyberte filter.

 - Prestrihnite plastové vrecko s filtrami.

 - Filtre nainštalujte a zatvorte mriežku na 
prívode vzduchu.

 - Pripojte k elektrine.

Poznámka: Pri otváraní mriežky na prívode vzduchu spotrebič nie je zapnutý. Spotrebič sa vráti do normálneho 
používania po nasadení mriežky na prívode vzduchu.

ZOZNAM DIELOV

Hlavná 
jednotka x 1

HEPA+uhlíkový filter (filter 
typu "všetko v jednom") x 1

Návod na 
používanie x 1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov výrobku Čistička vzduchu
Rozmery výrobku 245x245x525 mm
Menovité napätie/Frekvencia AC100-240 V, 50/60 Hz
Menovitý príkon 33 W
Hmotnosť netto 4,2 kg
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AK SA VÝROBOK DLHŠIE NEPOUŽÍVA
• Vytiahnite zástrčku zo siete.
• Očistite spotrebič handričkou a roztokom vlažnej vody a neutrálneho čistiaceho prostriedku.
• Vložte výrobok do obalového vrecka. Výrobok vo vrecku vložte do kartónovej škatule. Kartónovú škatuľu 

uložte na suché miesto.

ÚDRŽBA FILTRA

Vyčistite počiatočný filter: Otvorte mriežku na prívode vzduchu, vyberte prvok filtra a odstráňte prach z 
povrchu filtra pomocou vysávača vybaveného kefkovým nadstavcom alebo suchou kefkou.

Po vyčistení vložte filter naspäť do prístroja.

Poznámka: Nečistite počiatočný filter mokrou utierkou, aby sa nezablokoval otvor počiatočného filtra.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Jav Spôsob kontroly/Usmernenia

Prístroj nefunguje. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky 
pod prúdom so správnou hodnotou napätia.

Objem výstupu vzduchu je nízky.
Skontrolujte, či sa zobrazuje E03, v tom prípade je 
potrebné vymeniť filter. Ak nie, pozrite si pokyny na 
údržbu filtra (strana 8).

Z prístroja vychádza nepríjemný 
zápach.

Vyčistite filtre podľa pokynov na údržbu filtra (Strana 
8). Ak problém pretrváva, vymeňte filtre. Ak problém 
pretrváva aj po výmene filtrov, zavolajte zákaznícky 
servis.

Vzduch je slabo očistený.
Skontrolujte, či sa zobrazuje E03, v tom prípade je 
potrebné vymeniť filter. Ak nie, pozrite si pokyny na 
údržbu filtra (strana 8).

Vysoká hlučnosť počas prevádzky. Prvok filtra nie je inštalovaný správne
LED zobrazuje „E00“. Znamená to poruchu motora.
LED zobrazuje „E01“. Ide o poruchu senzora PM2.5.
LED zobrazuje „E03“. Je potrebné vymeniť filter.
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POPREDAJNÝ SERVIS

PRV NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení uvedených v časti ODSTRAŇOVANIE 

PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a znova zapnite, aby ste zistili, či chyba pretrváva. 

AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM 
AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM STREDISKOM

Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo postupujte podľa pokynov na 
webovej stránke www.whirlpool.eu

Pri kontaktovaní nášho klientskeho popredajného servisu uveďte vždy:
• krátky opis poruchy;
• typ a presný model spotrebiča;
• servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výkonnostnom štítku); servisné číslo je uvedené aj na 

záručnom liste;
• vašu úplnú adresu;
• vaše telefónne číslo.

Ak by bolo nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie 
originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).


