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Návod k použití
Therapy Air Smart TAS-100

1. O návodu k použití

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a dodržujte 
bezpečnostní pokyny!

• Přístroj se smí používat pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Výrobce 
nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jakéhokoli použití v rozporu s 
určeným účelem.

• Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
• Pokud zařízení předáte někomu jinému, zahrňte prosím tyto pokyny.

Varování 

V tomto návodu k použití budou užita následující varování:

NEBEZPEČÍ! Vysoké riziko: Nedodržení tohoto varování může mít za následek 
zranění končetin a je životu nebezpečné.

VAROVÁNÍ! Střední riziko: Nedodržení tohoto varování může mít za následek 
zranění nebo vážné materiální škody.

POZOR! Nízké riziko: Nedodržení tohoto varování může mít za následek lehké 
zranění nebo materiální škody.

POZNÁMKA! Okolnosti a zvláštnosti, které je nutno dodržovat při zacházení se přístrojem.

2. Bezpečnostní pokyny

POZOR! Bezpečnostní opatření jsou součástí přístroje. Přečtěte si je pozorně 
před prvním použitím nového přístroje. Uchovávejte je na místě, kde je později 
můžete najít a odkázat na ně.

2.1 Účel použití

Čističku vzduchu Therapy Air Smart lze používat pouze k čištění vzduchu v interiéru. 
Zařízení odstraňuje pachy, smog, prach ze vzduchu, pyl, bakterie a viry, rozkládá 
nebezpečné sloučeniny emitované domácími předměty. Vícestupňový filtrační systém 
účinně odstraňuje formaldehyd, amoniak, VOC a další pachy.

2.2 Bezpečnostní opatření 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda, jiné tekutiny nebo hořlavé čisticí prostředky, 
abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.

Nečistěte přístroj vodou, jinými tekutinami nebo (hořlavými) čisticími prostředky, abyste 
se vyvarovali úrazu elektrickým proudem a/nebo nebezpečí požáru.

Nestříkejte kolem přístroje žádné hořlavé materiály, jako jsou insekticidy nebo vonné 
látky.

Udržujte jej v suchu! Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama.

Neumisťujte zařízení do blízkosti vodního zdroje (umyvadlo, vana) nebo jiných zařízení 
generujících páru.

Nikdy neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (topení, trouba).

Na zařízení nepokládejte svíčky, cigarety ani jiné hořlavé předměty.

Na horní část zařízení nikdy nepokládejte nádoby s vodou, kovové nebo těžké předměty.

Nikdy nepokládejte přístroj na vršek jiného elektrického zařízení, např. TV, topení.

Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.

VAROVÁNÍ!

Přístroj je navržen tak, aby pracoval pouze se střídavým proudem. Zkontrolujte, zda 
napětí na typovém štítku vašeho přístroje odpovídá vašemu domácímu napětí.

Vždy přístroj odpojte od elektřiny, pokud jej necháváte bez dozoru, dále před jeho 
montáží, demontáží a čištěním.

Pokud je napájecí kabel poškozen, přístroj nepoužívejte. Napájecí kabel musí být
vyměněn v autorizovaném servisním středisku Zepter, aby se předešlo všem rizikům.

Zařízení nikdy nezvedejte taháním za napájecí kabel.

Při odpojování zařízení nikdy netahejte za napájecí kabel.
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Nepoužívejte přístroj v místnosti s velkými změnami teplot, protože by to mohlo způsobit 
kondenzace uvnitř přístroje.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití za normálních provozních podmínek.

3. Likvidace

Na konci životnosti čističky vzduchu doporučujeme nelikvidovat ji jako běžný 
odpad, ale ponechejte ji u specialistů kvalifikovaných pro sběr tohoto materiálu. 
Tímto způsobem bude řádně zlikvidována a recyklována. Je to cenný příspěvek 
k ochraně našeho životního prostředí!

Pokud chcete zlikvidovat obal, dodržujte pokyny platné ve vaší zemi pro 
ochranu životního prostředí.

4. Popis zařízení

4.1 Obsah balení

•    Hlavní zařízení
•    360° integrovaný filtr
•    Uživatelský manuál

4.2 Popis zařízení

4.3 Složení filtrů 

Therapy Air Smart má 360° vícevrstvý filtrační systém.

Filtr HEPA H13 eliminuje 99,97 % znečišťujících látek o velikosti 0,3 μm, jakými jsou opar, saze, 
kouř, pyl.

Filtr s aktivním uhlím využívá vysoce účinné kokosové skořápky s aktivním uhlím k efektivnímu 
odstranění formaldehydu, benzenu, amoniaku, VOC a jiných pachů.

Napájecí kabel musí být uchováván mimo dosah dětí a nesmí být umístěn do blízkosti
nebo přijít do styku s horkými částmi přístroje, zdroji tepla nebo s ostrými hranami.

Dbejte na to, aby do přístroje nespadly otvorem pro výstup vzduchu cizí předměty.

Nikdy nepoužívejte přístroj venku. Chraňte zařízení před nepříznivými povětrnostními 
vlivy - deštěm, krupobitím nebo větrem aj.

Nedovolte dětem používat přístroj bez dozoru.

Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Tento přístroj mohou používat děti, pokud je jim alespoň 8 let, jsou-li pod řádným 
dohledem, obdržely pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a chápou 
vyplývající rizika.

Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo osoby s malými či žádnými znalostmi o zařízení, jsou-li 
pod řádným dohledem, obdržely pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a 
chápou vyplývající rizika.

POZOR!

Přístroj vždy umístěte a používejte na suchém, stabilním, vodorovném a rovném povrchu. 
Ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru za ním a po jeho obou stranách a nechte 
alespoň 30 cm volného prostoru nad přístrojem.

Neblokujte vstup a výstup vzduchu, např. položením předmětů na výstup vzduchu nebo 
před přívod vzduchu.

Na zařízení nesedejte ani nestoupejte. Sedět nebo stát na zařízení může vést k
potenciálnímu zranění.

Neumisťujte zařízení přímo pod klimatizaci, aby nedošlo k odkapávání zkondenzované 
vody na přístroj.

Používejte pouze originální filtr Zepter, speciálně určený a navržený pro tento přístroj. 
Nepoužívejte žádné jiné filtry.

Spálení či hoření filtru může způsobit nevratné poškození lidských životů a/nebo ohrozit 
jiné životy.

Kryt

Přívod vzduchu

Výstup 
vzduchu

Displej
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4.4 Přehled displeje

5. Provoz

5.1 Před prvním použitím

Therapy Air Smart je určen pouze pro domácí použití. Důrazně doporučujeme zavřít dveře a 
okna v místnosti, kde by měl být vzduch čištěn.

H13 HEPA

Aktivní uhlí

Předfiltr se stříbrnými 
nano částicemi

Umístěte zařízení bezpečně do místnosti, kde chcete čistit vzduch. Dodržujte všechna 
bezpečnostní opatření!
Čistička vzduchu obsahuje 360° vícevrstvý filtr. Filtr je chráněn obalem a ten musí být před 
prvním použitím odstraněn.

•    Vyjměte zařízení z krabice.
•   Položte výrobek opatrně na bok.

VAROVÁNÍ! Nikdy neobracejte zařízení vzhůru nohama. Nepokládejte zařízení 
na displej; mohlo by dojít k poškození výrobku!

• Otevřete spodní část zařízení otočením krytu proti směru hodinových ručiček až 
do pozice dvou šipek proti sobě.

• Vyjměte filtr a sejměte ochranný obal.

• Vložte filtr zpět do zařízení.

• Zavřete spodní kryt otočením ve směru hodinových ručiček.

•    Zvedněte zařízení do svislé polohy. Ujistěte se, že je umístěno na rovném povrchu.

VAROVÁNÍ! Nepokládejte zařízení na koberec s dlouhým vlasem. Může to 
blokovat přívod vzduchu a poškodit výrobek!

Tlačítko ON / OFF Časovač

Dětský zámek

Tlačítko rychlosti

Světelný senzor

Upozornění na výměnu filtru a resetovací 
tlačítko

Tlačítko pro zapnutí / vypnutí ionizátoru

Tlačítko pro zapnutí / vypnutí UV světla

Předfiltr se stříbrnými nano částicemi odstraňuje velké částice prachu, plísní, vlasů, lupů, srsti 
domácích mazlíčků atd., rovněž odstraňuje bakterie a viry.
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5.2 Funkce tlačítek

Tlačítko ON / OFF

Chcete-li zařízení aktivovat, stiskněte tlačítko ON / OFF. Zařízení se zapne vydáním zvukového 
signálu a rozsvícením zeleného LED světla.

Primárním nastavením je automatický režim. Lze jej změnit stisknutím tlačítka Rychlost.

Na displeji se zobrazuje aktuální hodnota částic PM 2,5 (μg / m3). PM 2,5 jsou velmi malé 
částice, obvykle se vyskytující v kouři z ohně, ve výfukových plynech, průmyslových výparech. 
Mají průměr 2,5 mikrometrů (0,0025 mm) nebo méně.

Když je zařízení zapnuto, vypočítává se provozní doba filtru.

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte znovu tlačítko OFF.

Připomenutí výměny filtru a resetovací tlačítko 

Provozní doba filtru je nastavena na 2 650 hodin. Tato doba se počítá pouze během aktivního 
provozu, kdy je zařízení zapnuto.

Kontrolka LED začne blikat každou 0,5 sekundu, jakmile dosáhne aktivní čas provozu 
Therapy Air Smart 2 650 hodin. Je to indikace pro výměnu filtru. Při realizaci výměny 
vícevrstvého filtru postupujte podle pokynů v kapitole  „Výměna filtru“.

Tlačítko ON / OFF pro aktivaci ionizátoru

Stisknutím tlačítka aktivujte generátor záporných iontů. Ikona se rozsvítí spolu se
zvukovým signálem.

Generátor záporných iontů produkuje 5 milionů záporných iontů na cm3.

Tlačítko ON / OFF pro UV světlo

Stisknutím tlačítka aktivujte UV světlo. Ikona se rozsvítí spolu se zvukovým signálem.

UV deaktivuje vzdušné patogeny a mikroorganismy, jakými jsou plísně, bakterie a viry,  

během 1 – 60 sekund. Vlnová délka UV světla je 265 – 315 nm. LED UV světlo je 
zabudováno do těla zařízení a lidské oko je z bezpečnostních důvodů nevidí.

LED UV světlo negeneruje sekundární ozon.

Životnost LED UV světla je 20 000 hodin.

Časovač

Pokud si přejete, aby se přístroj po uplynutí požadované doby vypnul, stiskněte tlačítko 
a vyberte čas mezi 1 hodinou a 24 hodinami. Čas lze nastavit v hodinových odstupech 
stisknutím tlačítka. Každé nastavení je doprovázeno zvukovým signálem. Po dosažení 
nastaveného času se zařízení automaticky vypne.

Počet hodin se zobrazuje na displeji. Pokud je časovač aktivní, ikona svítí.

Chcete-li deaktivovat časovač, nastavte čas 00 stisknutím tlačítka, nebo zařízení vypněte a 
znovu zapněte.

Tlačítko rychlosti

Otáčky ventilátoru lze nastavit stisky tlačítka.
1 - nízká rychlost
2 - střední rychlost
3 - střední rychlost
4 - vysoká rychlost

SLP - režim spánku. Displej zhasne a na 30 % svítí pouze ikona ventilátoru, rychlost ventilátoru 
je snížena na 50 % stupně 1. Chcete-li displej znovu aktivovat, stiskněte libovolnou ikonu.

A - automatický režim - rychlost ventilátoru se automaticky upravuje podle kvality okolního 
vzduchu.

Objem PM 2,5
(µg/m³)

Úroveň kvality 
vzduchu Automatický režim Barva LED

0-50 velmi dobrá rychlost 1 zelená

51-100 průměrná rychlost 2 modrá

101-150 špatná rychlost 3 žlutá

    151 kritická rychlost 4 červená>=
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Dětský zámek

Dětský zámek aktivujte stisknutím tlačítka POWER na 3 sekundy. Ikona dětského zámku se 
rozsvítí, všechna ostatní tlačítka jsou neaktivní.

Deaktivaci provedete opětovným stisknutím tlačítka POWER po dobu 3 sekund.

Světelný senzor

Světelný senzor je aktivní pouze v automatickém režimu a detekuje intenzitu světla. Když je 
místnost tmavá, zařízení se automaticky přepne do režimu spánku, displej se vypne, pouze 
ikona RYCHLOSTI svítí na 50 % své normální intenzity. Rychlost ventilátoru je stejná jako ve 
stupni 1.
Pokud je intenzita okolního světla na normální úrovni, zařízení se vrátí po 1 minutě do 
normálního provozu.

5.3 Návod k použití

Umístěte Therapy Air Smart na otevřené místo a na rovný povrch, abyste zabránili vibracím. 
Ujistěte se, že vstupy a výstupy vzduchu nejsou blokovány (např. kobercem s dlouhým 
vlasem).
Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá (např. týden nebo déle), doporučuje se odpojit jej od 
sítě.

1. Připojte zařízení k elektrické síti. Ozve se zvukový signál a displej se na 2 sekundy 
rozsvítí.

2. Stisknutím tlačítka “ON / OFF” (neboli POWER) spusťte zařízení. Zařízení je nastaveno 
na automatický režim. Na displeji se po 3 sekundy zobrazuje aktuální počet PM 2,5 
(μg / m3). Současná rychlost ventilátoru se zobrazí na displeji, např. 002 (rychlostní 
stupeň 2).

3. Chcete-li změnit nastavení rychlosti, stiskněte tlačítko „POWER“, dokud se nezobrazí 
požadovaná úroveň.

4. Chcete-li aktivovat UV světlo, stiskněte ikonu „UV světlo“. Ikona se rozsvítí 
doprovázená jedním zvukovým signálem. Chcete-li světlo vypnout, znovu stiskněte 
ikonu.

5. Chcete-li generovat záporné ionty, stiskněte tlačítko „IONIZÁTOR“. Ikona se rozsvítí a 
ozve se zvukový signál. Chcete-li jej vypnout, znovu stiskněte ikonu.

6. Chcete-li aktivovat dětský zámek, stiskněte na 3 sekundy tlačítko “ON / OFF” (neboli 
POWER). Pro deaktivaci stiskněte znovu tlačítko na 3 sekundy. 

7.  Chcete-li nastavit automatické vypnutí, stiskněte tlačítko „TIMER“ a vyberte čas (od 1 
do 24 hodin). Po uplynuté zvoleného času se zařízení automaticky vypne.

5.4  Výměna filtru

Zařízení je vybaveno inteligentním senzorem, který indikuje, kdy je třeba vyměnit filtr.

Provozní doba 360° vícevrstvého filtru je 2 650 hodin. Ikona                se rozsvítí, když je 
dosaženo 2650 aktivních hodin. 

1. VAROVÁNÍ! Odpojte přístroj od elektrické sítě. Nikdy se nepokoušejte otevřít 
spodní část přístroje, když je zapojen v síti nebo když je v provozu. 

2.  Umístěte přístroj na bok.

3. Otevřete spodní část přístroje otočením krytu proti směru hodinových ručiček 
do polohy, kdy dvě šipky směřují proti sobě.

4.  Vyjměte starý filtr a nahraďte jej novým.

VAROVÁNÍ! Odstraňte obal nového filtru. Nikdy nevkládejte filtr v obalu, může 
dojít k poškození výrobku.

5.  Vložte filtr do přístroje.

6.  Zavřete spodní kryt otočením ve směru hodinových ručiček.
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7. Zvedněte přístroj do svislé polohy.

8. Stisknutím tlačítka „filter reset“ (VYNULOVÁNÍ FILTRU) po dobu 3 sekund 
vynulujete provozní dobu filtru. Zahájení nového provozního cyklu je oznámeno 
jedním zvukovým signálem. Ikona již nesvítí.

5.5 Likvidace filtru

Vložte starý filtr do plastového nebo papírového sáčku a odneste jej do běžného odpadu.

6. Čištění

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je přístroj odpojen od elektrické sítě před čištěním nebo 
výměnou filtru.

•  K čištění krytu přístroje použijte suchý měkký hadřík. Pokud je to nutné, použijte
hadřík mírně navlhčený v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte žádné lešticí 
prostředky, alkohol, benzín nebo jiný chemický čistič.

•   K čištění vstupu a výstupu vzduchu použijte měkký kartáč.

•   K čištění displeje použijte prostředek na čištění oken. Postupujte podle pokynů, 
abyste dosáhli dobrých výsledků.

•   Vnitřek zařízení lze během výměny filtru vyčistit. Použijte suchou měkkou látku. 
 

VAROVÁNÍ! Nikdy nestříkejte žádné čisticí prostředky dovnitř zařízení; může to 
mít za následek elektrický šok.

7. Technické údaje

Název produktu Therapy Air Smart

Kód produktu TAS - 100

Distribuce
Home Art and Sales Service AG, Sihlegstrasse 23, 

8832 Švýcarsko

Země původu Čína

AC/DC adaptér
Vstup: 100-240 V, 50/60 Hz, 2.0 A

Výstup: 24 V DC, 2.5A

Jmenovité napětí (V) 24 V DC

Příkon (W) 5 0W

Hladina hluku Max. 55 dBA

Generování záporných iontů 5 milionů záporných iontů / cm3

Filtr 360° vícevrstvý filtr včetně HEPA H13, …

Průtok vzduchu 380-390 m3/h

CADR (kouř) 204 cfm

Efektivní plocha 71 m2

Generování ozónu < 0,05 ppm/0,1 mg/m3

Účinnost čištění 99,97 %

Účinnost deodorace 85 %

Rozměry produktu (DxŠxV) 330 x 330 x 641 mm

Čistá hmotnost produktu (kg) 7 kg

UV světlo typu LED

Vlnová délka UV světla 265-315 nm

Výkon UV světla 0.7 W

Životnost UV světla 20 000 hodin

—---
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8. Průvodce odstraňováním problémů

Pokud k problému dojde při pokusu o provoz přístroje, ujistěte se, že jste postupovali 
správně podle pokynů k použití. 

NEBEZPEČÍ! Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravovat. Kontaktujte prosím 
autorizovaný servis ZEPTER, pokud máte pochybnosti o správné funkci zařízení.

Kdykoli dojde k poruše, vždy vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Porucha Zkontrolujte Řešení

Napájení nepracuje Zkontrolujte, zda není 
zástrčka uvolněná

Správně ji zapojte do zdroje 
elektřiny

Jednotka pracuje, výstup 
vzduchu je velmi slabý

Zkontrolujte, zda byl obal 
odstraněn

Sejměte PE obal a nainsta-
lujte správně filtr

Zkontrolujte, zda není  
výstup vzduchu blokován

Vypněte jednotku a
odstraňte překážku

Výskyt nepříjemného 
zápachu

Filtr možná bude muset 
být vyměněn kvůli vyššímu 
znečištění

Vyměňte filtr

9. Prohlášení o shodě

Therapy Air Smart je v souladu s platnými evropskými směrnicemi

a) Směrnice 2014/35 / EU o harmonizaci týkající se elektrických zařízení 
navržených pro použití v určitých mezích napětí
b) Směrnice 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě 

Prohlášení o shodě ES zaručující, že je přístroj bezpečný, byl zkontrolován a testován a 
splňuje všechny požadavky stanovené v příslušných normách, směrnicích a nařízeních.

Sériová výroba splňuje požadavky:
• Technický předpis celní unie 004/2011
 „Bezpečnost zařízení nízkého napětí“,
 schválený rozhodnutím Komise pro celní unii č. 768 ze dne 16. srpna 2011.

• Technické předpisy celní unie 020/2011
 „Elektromagnetická kompatibilita technických prostředků“, schválené 

rozhodnutím Komise pro celní unii č. 879 ze dne 9. prosince 2011.

10. Záruka

Společnost Zepter International zaručuje, že vaše čistička Therapy Air Smart nebude 
obsahovat vady materiálu nebo zpracování v době jejího původního nákupu po dobu 
pěti (5) let. Limitovaná pětiletá záruka se vztahuje na nejdůležitější části zařízení - motor 
a napájecí desku („limitovaná záruka“). 

Výjimka: Záruční doba na plastové pouzdro a generátor záporných iontů činí dva (2) 
roky.
360° vícevrstvý filtr se řídí svou provozní dobou - 2 650 hodin.

Stav:  
•    5letá omezená záruka platí: 
      - pokud je filtr vyměněn za originální filtr Zepter každých 2650 hodin.

• Čistička vzduchu nebude považována za vadnou z hlediska materiálu nebo 
provedení, pokud vyžaduje přizpůsobení, změnu nebo úpravu tak, aby v jakékoli 
jiné zemi, než v jaké byla původně navržena a vyrobena, odpovídala národním nebo 
místním technickým či bezpečnostním normám.

•    Tato pětiletá limitovaná záruka se nevztahuje na:
-  periodickou výměnu filtru
-  pravidelnou údržbu a opravy nebo výměnu dílů v důsledku běžného opotřebení
-  poškození produktu v důsledku zneužití nebo nesprávného použití, mimo jiné 

včetně použití výrobku k jiným než určeným účelům (čištění vzduchu)
- jakékoli známky neoprávněné manipulace zákazníkem nebo přítomnost 

neoriginálních dílů
- jakákoli poškození produktu v důsledku oprav a / nebo údržby provedených 

neautorizovaným servisním střediskem
- nehody, vyšší moc nebo jiné příčiny mimo kontrolu společnosti Zepter International, 

mimo jiné se nevztahuje na blesky, vodu, oheň, veřejné nepokoje
• Tato záruka se vztahuje pouze na Therapy Air Smart prodávaný autorizovaným 

obchodním zástupcem Zepter International nebo oficiálním distributorem. Záruka 
musí být uplatněna prostřednictvím autorizovaného servisního střediska Zepter.

•  Zepter International si vyhrazuje právo vyměnit Therapy Air Smart za obdobnou 
položku v aktuálním portfoliu.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele podle příslušných národních 
předpisů platné legislativy, ani na práva zákazníka vůči prodejci vyplývající z prodejní 
/ kupní smlouvy. Pokud neexistují příslušné vnitrostátní právní předpisy, bude tato 
záruka jediným a výlučným právním prostředkem spotřebitele a výrobce tak neponese 
odpovědnost za jakékoli náhodné nebo následné škody z porušení výslovně uvedené 
nebo související záruky na tento produkt. Odpovědnost výrobce je omezena na kupní 
cenu produktu skutečně zaplacenou spotřebitelem a nesmí ji překročit.
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