Pokyny pro používání

ČISTIČKA VZDUCHU
Před používáním tohoto výrobku si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze

Varování! : Před prvním použitím vyjměte filtrační vložky
a odstraňte polyetylenový sáček.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
JE DŮLEŽITÉ SI JE DŮKLADNĚ PŘEČÍST A ŘÍDIT SE JIMI
•
•

Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití. Uschovejte si jej pro pozdější použití.
V těchto pokynech a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je
třeba za všech okolností dodržet. Výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za poruchy, které byly
způsobeny nedodržením bezpečnostních pokynů, nevhodným používáním spotřebiče nebo
nesprávným nastavením ovladačů.
Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba držet v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Malé děti (3–8 let) by se
neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým
či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze
pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům,
která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez
dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je
časovač, či samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a zařízeních, jako jsou: kuchyňský kout pro zaměstnance
v obchodech a kancelářích a v jiných pracovních prostředích; statky; klienty hotelů, motelů, zařízení typu
„bed & breakfast“ a jiných rezidenčních prostředích.
Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití. Spotřebič nepoužívejte venku.
INSTALACE

Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí pořezání.
Instalaci, včetně případného připojení k přívodu vody a elektřiny, a opravy musí provádět kvalifikovaný
technik. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu
k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že
nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
Po instalaci musí být obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí – nebezpečí
udušení. Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel – nebezpečí požáru a úrazu
elektrickým proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla ukončena instalace.
UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu
s pravidly pro zapojování, prostřednictvím vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič
musí být uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže nesmí být
elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo naboso.
Tento spotřebič nezapínejte, pokud je poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud správně nefunguje
nebo byl poškozen či spadl.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu – riziko úrazu elektrickým proudem.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Předtím, než začnete provádět jakoukoli údržbu, ujistěte se, že je spotřebič odpojen od
elektrické sítě. Abyste se vyhnuli zranění, používejte ochranné rukavice (riziko tržných poranění)
a bezpečnostní obuv (riziko pohmoždění); zajistěte, aby se spotřebičem bylo zacházeno ve dvou osobách
(snížení zatížení); nikdy nepoužívejte parní čističe (riziko elektrického šoku). Neprofesionální provádění
oprav, které výrobce nepovoluje, by mohlo mít za následek ohrožení zdraví a bezpečnosti, za což nelze
výrobce činit odpovědným. Na vady nebo poškození zapříčiněné prováděním neprofesionálních oprav
nebo údržby se nevztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v dokumentaci, která byla k jednotce
dodaná.
Výrobek je dodáván s ultrafialovou LED diodou, která emituje záření, které způsobuje nebezpečí pro
pokožku a pro oči. Doporučujeme vyvarovat se přímého kontaktu bez ochranných brýlí a rukavic.
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LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

•

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem
odpovědně podle platných místních předpisů upravujících nakládání s odpady.

. Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

•

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro sběr
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/
EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a nařízeními o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2013
(včetně dodatků). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol na výrobku nebo příslušné dokumentaci udává, že tento výrobek se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné ho
odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

POPIS VÝROBKU

Výstup vzduchu

Ovládací panel

LED displej
Snímač kvality vzduchu PM 2.5+

Přívod vzduchu

Konektor pro připojení síťového přívodu

UPOZORNĚNÍ! NEUCPÁVEJTE oblast sání a výstupu vzduchu. Ucpání oblasti výstupu může být způsobeno i plyšovou
tkaninou.

3

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

ZAPNOUT/VYPNOUT
Zapnutí: Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko Napájení
; potom se jednotka zapne, přičemž se ozve
„pípnutí“, a přejde do výchozího režimu „AUTOMATIC“ (Automatický).
Potom svítí kontrolka „AUTO“; snímač začne detekovat a jednotka začne pracovat.
Jestliže tlačítko Napájení stisknete znovu, jednotka přestane pracovat.
VOLBA REŽIMU
Když je jednotka zapnuta, stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) lze zvolit možnost AUTO, SLEEP (Spánek), UV,
AUTO +UV, SLEEP + UV, FAN MODE (režim Ventilátor) a svítí příslušná kontrolka.
Sleep Mode (režim Spánek): Jednotka automaticky přejde na nízké otáčky ventilátoru. Když však jednotka je
v režimu Sleep Mode, potom, jestliže stisknete tlačítko pro otáčky, režim „Sleep Mode“ zruší a může přizpůsobit
otáčky ventilátoru.
Auto Mode (režim Auto): Jednotka automaticky přizpůsobuje otáčky ventilátoru podle kvality vzduchu
v místnosti. Když však jednotka je v režimu Auto Mode, potom, jestliže stisknete tlačítko pro otáčky, režim „Auto
Mode“ zruší a může přizpůsobit otáčky ventilátoru.
UV Mode (režim UV): Jednotka automaticky přizpůsobuje otáčky ventilátoru podle kvality vzduchu
v místnosti, přičemž UV je zapnuto. Když však jednotka je v režimu UV Mode, potom, jestliže stisknete tlačítko
pro otáčky, režim „UV Mode“ zruší a může přizpůsobit otáčky ventilátoru.
VOLBA OTÁČEK
Stisknutím tlačítka „SPE ED“ (Otáčky) lze zvolit otáčky ventilátoru „LOW (nízké), MID (střední), HI (vysoké)“.

4

LED displej
Když je napájení zapnuto, snímač PM2.5 začne detekovat a na obrazovce je zobrazena ikona PM2.5. V oblastech
888 je zobrazena hodnota PM2.5.
Tříbarevná kontrolka pro kvalitu vzduchu je aktualizována podle PM2.5 hodnoty prostředí.
PM2.5 hodnota
0 - 75
76 - 150
> 150

Barva KONTROLKY
Barva modrá
Barva žlutá
Barva červená

Upozornění: V režimu „SLEEP“ (Spánek) se na LED displeji zobrazí ikona Sleep a všechny ostatní ikony
a kontrolka jsou zhasnuty.
UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ VÝMĚNY FILTRU
DOBA PRO SERVIS FILTRU DOSÁHNE HODNOTY 2900 HODIN:
- Když je jednotka zapnuta, bliká kód E03 + zní zvuk „bip“ po dobu 5 sekund.
- Po 5 sekundách se kód E03 střídá s údajem PM2.5 (cyklus 3 sekundy E03 / 3 sekundy PM2.5) a kontrolka pro
kvalitu vzduchu (kruh) bliká.
DOBA PRO SERVIS FILTRU DOSÁHNE HODNOTY 3000 HODIN:
- Když je jednotka zapnuta, bliká kód E03 + zní zvuk „bip“ po dobu 5 sekund.
- Po 5 sekundách zvuk „bip“ ustane, kód E03 bliká dále
RESETOVÁNÍ PO VÝMĚNĚ FILTRU
- Po výměně filtru stiskněte tlačítko „ON / OFF“ (Zapnout/vypnout) a přidržte je po dobu 3 sekundy. Za zvuku
„BIP“ přestane kód E03 blikat. Digitální obrazovka se vrátí k normálnímu zobrazení.
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JAK SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
-

Otevřete mřížku vstupu vzduchu a vyjměte filtr

-

Rozstřihněte polyetylenový sáček, v němž se
nacházejí filtry

-

Filtry namontujte a mřížku vstupu vzduchu
zavřete

-

Připojte napájení

Poznámka: Při otevření mřížky vstupu vzduchu je jednotka vypnuta. K normálnímu používání se jednotka vrátí
až po resetování mřížky vstupu vzduchu.
SEZNAM SOUČÁSTÍ

Hlavní
jednotka x 1

Filtr HEPA + uhlíkový
(kombinovaný filtr) x 1)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Název výrobku
Rozměry výrobku
Jmenovité napětí / frekvence
Jmenovitý příkon
Čistá hmotnost
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Čistička vzduchu
245x245x525mm
AC100-240V, 50/60Hz
33W
4,2 kg

Návod k použití x 1

JESTLIŽE VÝROBEK NENÍ PO DELŠÍ DOBU POUŽÍVÁN
• Zástrčku napájení vytáhněte ze zásuvky.
• Zařízení očistěte tkaninou a roztokem vlažné vody a neutrálního mycího prostředku.
• Výrobek vložte do obalového sáčku. Tento sáček vložte do obalové lepenkové krabice. Tuto lepenkovou
krabici uložte na suchém místě
ÚDRŽBA FILTRU

Očištění počátečního filtru: Otevřete mřížku vstupu vzduchu, vyjměte filtrační vložku a pomocí vysavače
opatřeného kartáčovou hlavicí nebo pomocí suchého kartáče očistěte prach na povrchu filtru.
Filtrační vložku po očištění vložte zpět do jednotky.
Poznámka: Počáteční filtr nečistěte vlhkou utěrkou, abyste neucpali otvor počátečního filtru.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Jev
Výrobek nefunguje
Výstupní objem vzduchu je nízký.

Stroj nepříjemně zapáchá

Vzduch je stěží vyčištěn.
Vysoký hluk za provozu
LED zobrazí „E00“
LED zobrazí „E01“
LED zobrazí „E03“

Způsob kontroly / vodítko
Zkontrolujte, zda napájecí kabel je připojen do zásuvky
pod napětím, se správným napětím.
Zkontrolujte, zda je zobrazen kód E03, potom je třeba
vyměnit filtr. Jestliže zobrazen není, vyhledejte návod
k údržbě filtru (stránka 8)
Očistěte filtry podle návodu k údržbě filtrů (stránka 8);
jestliže problém přetrvává, filtry vyměňte. Jestliže
problém stále přetrvává i po výměně filtru, obraťte se na
oddělení péče o zákazníky.
Zkontrolujte, zda je zobrazen kód E03, potom je třeba
vyměnit filtr. Jestliže zobrazen není, vyhledejte návod
k údržbě filtru (stránka 8)
Filtrační vložka NENÍ správně namontována
Jedná se o poruchu motoru
Jedná se o poruchu snímače PM2.5
Je třeba vyměnit filtr
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SERVISNÍ STŘEDISKO
DVÍŘKA JSOU UZAMČENÁ
1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení popsaných v oddílu JAK ODSTRANIT
PORUCHU.
2. Zařízení vypněte a opět zapněte, abyste zjistili, zda závada trvá.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO
SERVISNÍHO STŘEDISKA
Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním listě nebo postupujte podle návodu na webu www.whirlpool.eu
Obracíte-li se na naše klientské středisko poprodejních služeb, vždy uvádějte:
• stručný popis poruchy;
• typ a konkrétní model spotřebiče;
• servisní číslo (číslo následující za slovem „Service“ na typovém štítku); servisní číslo je uvedeno i na záručním
listě;
• svou úplnou adresu;
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní středisko (abyste měli jistotu, že budou použity originální
náhradní díly a že bude oprava provedena správně).
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