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Bezpečnostní informace
Před uvedením čističky vzduchu Filtrete™ do provozu si prosím 
přečtěte a dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění uvedená 
v tomto návodu k obsluze. Tyto pokyny uschovejte k budoucímu 
nahlédnutí.

Předepsaný způsob použití:
Čistička vzduchu Filtrete™ je určena k domácímu použití 
v interiéru, pouze s fi ltry značky Filtrete™ a po zapojení 
do standardní elektrické zásuvky 240 V AC. Tato čistička 
vzduchu nebyla testována s fi ltry jiných značek než Filtrete, při 
odlišném napětí ani venku. Takové nesprávné použití by mohlo 
poškodit čističku vzduchu a/nebo způsobit vznik nebezpečných 
provozních podmínek.

Vysvětlení varovných symbolů
VAROVÁNÍ 
Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může 
v případě, že se jí nevyhnete, vést k úmrtí nebo vážnému 
zranění.

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může 
v případě, že se jí nevyhnete, vést k drobnému nebo středně 
těžkému zranění.



VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ 
Pro omezení rizika souvisejícího s nebezpečným 
napětím:
• Napájecí kabel zapojte správně a pevně do elektrické 

zásuvky odpovídajícího napětí.
• Čističku vzduchu nepoužívejte, pokud je napájecí kabel 

roztřepený nebo jinak poškozený.
• S napájecím kabelem nemanipulujte mokrýma rukama.
• Před servisem zařízení odpojte od zdroje energie.
• Pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku ani 

v mokrém prostředí.
• Čističku vzduchu nepokládejte do vody.
• Tento výrobek neupravujte, ani se o to nepokoušejte.
• Čističku vzduchu nerozebírejte.
Kromě výměny fi ltru nepotřebuje čistička vzduchu servis 
a neobsahuje žádné části, které by si uživatel opravil sám.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo 
ke vzniku ohně:
• Čističku vzduchu zapojte do elektrické zásuvky 

odpovídajícího napětí.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo 
zranění způsobeného pohybem lopatek:
• Do ventilačních otvorů a/nebo ventilů motoru nestrkejte 

prsty a/nebo cizí předměty.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo 
ke vzniku požáru a/nebo k výbuchu:
• Na čističce ani v její blízkosti nepoužívejte žádné 

výbušné ani hořlavé předměty.
• Do čističky ani na fi ltr nelijte a nestříkejte žádné 

tekutiny či aerosoly.

Aby nedošlo ke vzniku požáru:
• Během použití neblokujte ventilační otvory.
• Nestavte čističku vzduchu do blízkosti zdroje tepla.

Aby nedošlo ke vzniku rizikových situací:
• Před použitím čističky vzduchu si přečtěte návod 

k použití a ujistěte se, že jste ho správně pochopili.
• Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat 

v blízkosti čističky bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ 
Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí:
• Čističku vzduchu a fi ltry zlikvidujte v souladu s místními 

předpisy.
• Jakmile začne blikat kontrolka výměny fi ltru, fi ltr 

vyměňte. Filtr byste měli vyměnit max. za 90 dní 
nepřetržitého používání. Důrazně doporučujeme 
pravidelně kontrolovat, zda fi ltr není poškozený.

Aby nedošlo k pádu přístroje a/nebo nárazu do něj:
• Na tento výrobek si nesedejte a nestavte na něj žádné 

předměty.

INSTALAČNÍ POŽADAVKY
Požadavky na umístění:
• Zvolte místo, kde se nevyskytují překážky pro nasávání 

a vyfukování vzduchu.
• Čističku vzduchu postavte na rovný, pevný povrch, 

min. půl metru od jakéhokoliv zdroje tepla, jako je 
sporák nebo topení.

• Neblokujte ventilační otvory ani nestavte čističku na 
měkké povrchy, jako je postel, křeslo nebo sedačka.

• Používejte pouze vevnitř.

VAROVÁNÍ 
• Pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku ani 

v mokrém prostředí.
• Čističku vzduchu nepokládejte do vody.
• Do ventilačních otvorů a/nebo ventilů motoru nestrkejte 

prsty a/nebo cizí předměty.
• Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat 

v blízkosti čističky bez dozoru.
• Během použití neblokujte ventilační otvory.
• Na čističce ani v její blízkosti nepoužívejte žádné 

výbušné ani hořlavé předměty.
• Do čističky ani na fi ltr nelijte a nestříkejte žádné 

tekutiny či aerosoly.
• Nestavte čističku vzduchu do blízkosti zdroje tepla.

UPOZORNĚNÍ 
• Na tento výrobek si nesedejte a nestavte na něj žádné 

předměty.

Připojení ke zdroji energie:
• Čističku zapojte do elektrické zásuvky 240 V AC.
• Tato zástrčka bude pasovat do elektrické zásuvky. 

Pokud by nepasovala, kontaktujte kvalifi kovaného 
elektrikáře, aby vám ji vyměnil. Se zástrčkou nijak 
NEMANIPULUJTE.

Instalační požadavky
• Čističku zapojte do elektrické zásuvky 240 V AC.
• Napájecí kabel zapojte správně a pevně do elektrické 

zásuvky odpovídajícího napětí.
• Čističku vzduchu nepoužívejte, pokud je napájecí kabel 

roztřepený nebo jinak poškozený.
• S napájecím kabelem nemanipulujte mokrýma rukama.



VLASTNOSTI A FUNKCE:
Tato čistička vzduchu 3M je vybavena nejmodernější 
technologií fi ltrace vzduchu, která je zabalena do stylového 
a trendy designu.

Filtrace:
Filtrete TM využívá patentovanou technologii, díky které 
zajišťuje vysoce efektivní fi ltraci a stálý tah vzduchu 
- výsledkem je vysoce efektivní pokojová čistička 
vzduchu s tichým chodem. Filtr Filtrete má vlákna nabitá 
elektrostatickou elektřinou, která zachycuje částečky 
o velikosti 0,1 mikronu. Elektrostaticky nabitá vlákna jsou 
nejefektivnější, když je fi ltr nový a čistý. Jak se částečky 
na fi ltru hromadí, začínají tato vlákna pokrývat. Tím se 
redukuje efektivita fi ltru při zachycování dalších částic 
a může se tak stát poměrně brzy. Interval a rozsah snížení 
efektivity záleží na aktuálních provozních podmínkách 
v místnosti. Abyste maximalizovali čištění vzduchu 
v místnosti, kam jste čističku umístili, doporučujeme 
tuto místnost co nejčastěji uklízet a co nejvíce utěsnit: 
pokračujte v běžném utírání prachu a vysávání: a během 
provozu zavřete všechna okna a dveře.

Indikátor výměny fi ltru:
Čistička vzduchu je vybavena analyzátorem životnosti 
fi ltru. Na rozdíl od časovačů a jiných běžných indikátorů 
výměny fi ltru analyzátor rozpozná v průběhu času 
postupné změny stavu fi ltru a rozsvítí kontrolku, až 
když nastane čas na výměnu fi ltru. Pokud čističku 
vzduchu použijete v prostoru s vysokou koncentrací 
částic, např. v místnosti s novým kobercem, v truhlárně 
apod., analyzátor detekuje nadměrné hromadění částic 
a upozorní uživatele na nutnost výměny fi ltru. Pokud 
chcete zajistit efektivní čištění vzduchu, měli byste fi ltr 
měnit max. po 90 dnech nepřetržitého provozu. Za tímto 
účelem je na monitoru další kontrolka uvádějící, jak dlouho 
je čistička v provozu, ne pouze před kolika dny byl fi ltr 
do čističky vložen. Indikátor výměny fi ltru byl nastaven 
tak, aby ukazoval životnost fi ltru v podmínkách typické 
domácnosti. Pokud bude fi ltr využitý z 80%, rozsvítí se 
žlutá kontrolka, a jakmile se rozsvítí červená kontrolka, je 
nutné fi ltr vyměnit.

Čištění:
• Před čištěním čističku vzduchu vypněte a odpojte od 

zdroje energie.
• Vnější část čističky otřete měkkou, čistou navlhčenou 

utěrkou.
• Filtrující vývod vzduchu nahoře na čističce můžete 

očistit od prachu malým měkkým kartáčkem.
• Pokud byste chtěli zařízení vyčistit uvnitř, pouze ho 

otřete suchou měkkou utěrkou.

Vynulování časovače provozních hodin fi ltru:
• Aby uživatelé nezapomínali na výměnu fi ltru vždy po 

90 dnech, je zařízení vybaveno počítadlem.

• Tlačítko resetování je umístěno za fi ltrem.
• Když je fi ltr využitý asi z 80%, rozsvítí se žlutá 

kontrolka a připomene tak nutnost zakoupení nového 
fi ltru.

• Když je nutné fi ltr vyměnit, žlutá kontrolka se změní 
v červenou. Filtr okamžitě vyměňte podle pokynů 
uvedených v kapitole Výměna fi ltru.

• Časovač fi ltru resetujete podržením tlačítka FILTER 
CHANGE (výměna fi ltru) po dobu tří sekund. Rozsvítí 
se červená kontrolka. Než zhasne, začne rychle blikat, 
pokud budete tlačítko i nadále držet. Časovač je nyní 
resetovaný.

POUŽITÍ ČISTIČKY VZDUCHU
VAROVÁNÍ 
• Před použitím čističky vzduchu si přečtěte návod 

k použití a ujistěte se, že jste ho správně pochopili.

Zapnutí/vypnutí čističky vzduchu
• Zkontrolujte, že je čistička zapojená do elektrické 

zásuvky 240 V AC.
• Na ovladači se rozsvítí zelená kontrolka s různou 

intenzitou. V tomto stavu čistička vzduch nečistí.

Nastavení rychlosti větráku:
• Po zapnutí zařízení můžete nastavit rychlost větráku 

na jednu ze tří možností.
• Z polohy OFF (vypnuto) otočte ovladač ve směru 

hodinových ručiček do následující polohy. Uprostřed 
ovladače bude obíhat jedno zelené světlo. Zařízení 
bude fungovat v pomalém režimu.

• Druhým otočením nastavíte střední rychlost. Obíhat 
budou dvě zelená světla proti sobě.

• Následující poloha je maximální rychlost, uprostřed 
ovladače budou obíhat tři zelená světla.

Diagnostika životnosti fi ltru:
• Při vysoké rychlosti provede analyzátor životnosti fi ltru 

automaticky diagnostiku. Střídavě budou uprostřed 
ovladače po dobu 10 sekund svítit žluté, zelené 
a červené světlo. Po dokončení diagnostiky životnosti 
fi ltru zůstane rozsvícené pouze jedno z nich.

• Zelené světlo znamená, že fi ltr funguje správně a není 
nutné ho měnit. Žluté světlo znamená, že je fi ltr z 80% 
využitý, červené světlo indikuje nutnost výměny fi ltru.

• Zelené světlo zůstane rozsvícené po dobu 30 sekund, 
potom zhasne, žluté nebo červené světlo může 
v závislosti na stavu fi ltru zůstat rozsvícené.

• Pokud zařízení funguje na jinou než nejvyšší rychlost 
a vy chcete spustit diagnostiku životnosti fi ltru, musíte 
změnit rychlost větráku na maximální rychlost.

ČIŠTĚNÍ A VYNULOVÁNÍ ČASOVAČE PROVOZNÍCH HODIN FILTRU



VYJMUTÍ FILTRU
• Jednou rukou přidržte zařízení 

a druhou rukou uchopte přední 
kryt, jemně za něj zatáhněte 
směrem k sobě a uvolněte ho.

• Zdvihněte kryt fi ltru a odložte ho 
stranou. 

• Použitý fi ltr vyjměte tak, že vložíte 
prsty do prohlubní v horní části 
fi ltru a zatlačíte rámeček fi ltru 
směrem dolů. Filtr se uvolní 
z rámu a pak ho můžete vyjmout.

• Použitý fi ltr zlikvidujte řádným 
způsobem.

• Časovač fi ltru resetujete 
podržením tlačítka FILTER 
CHANGE (výměna fi ltru) po dobu 
tří sekund. Rozsvítí se červená 
kontrolka. Než zhasne, začne 
rychle blikat, pokud budete tlačítko 
i nadále držet. Časovač je nyní 
resetovaný.

VÝMĚNA FILTRU
• Sejměte plastový obal a papírovou 

vložku z fi ltru čističky vzduchu.
• Ujistěte se, že je fi ltr správně 

vložený. Šipka na straně fi ltru 
by měla při instalaci ukazovat 
směrem k čističce.

• Spodní hranu fi ltru vložte do 
štěrbiny a na dvou místech jemně 
zatlačte na vršek fi ltru, zároveň fi ltr 
tlačte směrem dopředu. Jakmile fi ltr 
zapadne do rámečku, uvolněte ho.

• Nasaďte zpět čelní kryt tak, že 
nejdříve umístíte výstupky na jeho 
spodní části do zářezů v čističce. 

 

 Vršek krytu přitlačte směrem 
k čističce, až kryt zacvakne na místo.

UPOZORNĚNÍ 
• Čističku vzduchu a fi ltry zlikvidujte 

v souladu s místními předpisy.
• Jakmile začne blikat kontrolka 

výměny fi ltru, fi ltr vyměňte. Filtr 
také vyměňte max. po 90 dnech 
nepřetržitého používání, nebo 
i dříve - záleží na podmínkách, 
v jakých čističku používáte.

• Důrazně doporučujeme pravidelně 
kontrolovat, zda fi ltr není poškozený.

ODSTRAŇOVÁNÍ 
PROBLÉMŮ 
VAROVÁNÍ 
• Tento výrobek neupravujte, ani se 

o to nepokoušejte.
• Čističku vzduchu nerozebírejte.
• Kromě výměny fi ltru nepotřebuje 

čistička vzduchu servis 
a neobsahuje žádné části, které 
by si uživatel opravil sám.

PROBLÉM
Pokud nový fi ltr nepasuje:
• Zkontrolujte číslo modelu, abyste 

se ujistili, že fi ltr odpovídá číslu 
modelu.

• Zkontrolujte, že je spodek fi ltru 
správně umístěný a vycentrovaný 
na výstupku na spodní části fi ltru.

• K usazení fi ltru do otvoru je 
nezbytné zatlačit ho směrem dolů.

• Ujistěte se, že fi ltrační otvory 
nejsou zablokované cizími 
předměty.

Čistička vzduchu se nezapne:
• Zkontrolujte, že je čistička 

zapojená do elektrické zásuvky 
240 V AC.

• Zkontrolujte, že je čistička 
zapnutá.

• Zkontrolujte, jestli není vyhořelá 
pojistka nebo nevypadnul jistič.

Omezené proudění vzduchu:
• Čističku vzduchu vyčistěte, abyste 

tak zkontrolovali, že přívod ani 
vývod vzduchu nejsou ucpané.

• Zkontrolujte stav fi ltru, a pokud je 
fi ltr znečištěný, vyměňte ho.

Provoz je hlučný:
• Zkontrolujte stav fi ltru, a pokud je 

fi ltr znečištěný, vyměňte ho.
• Ujistěte se, že přívod ani vývod 

vzduchu nic neblokuje.

Prohlášení EEC: 
Tento přístroj byl otestován podle 
směrnice 89/338/EEC (European 
Economic Community - Evropské 
hospodářské společenství) pro EMC 
(Electro Magnetic Compatibility - 
Elektromagnetická kompatibilita) a bylo 
shledáno, že splňuje příslušné požadavky.
• Tento přístroj byl otestován podle 

směrnice 73/23/EEC (European 
Economic Community - Evropské 
hospodářské společenství) pro LVD 
(Low Voltage Directive - Nízkonapěťová 
zařízení) a bylo shledáno, že splňuje 
příslušné požadavky.

• Tento výrobek splňuje požadavky 
směrnice EU 2002/95/EC (Restriction 
of Hazardous Substances in Electrical 
and Electronic Equipment - Omezení 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních), 
pozměněných rozhodnutím komise 
2005/618/EC v oblasti maximálních 
hodnot koncentrací.

• Tento výrobek splňuje požadavky 
směrnice EU 2002/96/EC, týkající se 
likvidace elektrických a elektronických 
zařízení (WEEE - Waste Electrical and 
Electronic Equipment).

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
PRO ŘÁDNOU LIKVIDACI 
PRODUKTU V SOULADU SE 
SMĚRNICÍ EU 2002/96/EC. 

Po ukončení životnosti nesmíte tento 
výrobek zlikvidovat spolu s běžným 
domovním odpadem. Musíte ho odevzdat 
do separačního dvora nebo zpět prodejci 
k likvidaci. Správnou likvidací domácího 
zařízení předejdete případným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské 
zdraví, které by se mohly vyskytnout 
v případě nesprávné likvidace, a navíc 
umožníte recyklaci použitých materiálů 
a ušetříte tak energii a zdroje. Řádná 
recyklace je na zařízení připomenuta 
symbolem přeškrtnuté popelnice.
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