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Rozměry

56,5 x 29 x 29 cm

CADR (rychlost přívodu čistého vzduchu)

500 m³/h

Filtruje

Formaldehyd, pyl, alergeny, benzen a těkavé
organické sloučeniny, kouř, zápach, prach, plísně,
bakterie, zvířecí srst

Provozní teplota

-10 - 40°C

Hlučnost

30 až 55 dB

Délka napájecího kabelu

220 cm

Spotřeba energie

55 Wattů

Napájení

220-240 V, AC 50 Hz

Připojení

Wi-Fi 2,4 GHz

Provozní frekvenční pásmo

2412 ~ 2472 MHz
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VYPÍNAČ

Stiskněte pro zapnutí nebo pro přepnutí do
pohotovostního režimu (standby

Přepněte mezi teplotními jednotkami Celsius a
Fahrenheit

TEPLOTNÍ
PŘEPÍNAČ

V případě, že je zapnutý automatický režim se rychlost
ventilátorů čističky vzduchu automaticky mění dle
aktuální kvality vzduchu, kterou zachytí senzory

TLAČÍTKO PRO
AUTOMATICKÝ
REŽIM

Nastavení rychlosti ventilátoru na škále od 1 do 5.

PŘEPÍNAČ
REŽIMU
VENTILÁTORU

Stlačte a podržte po dobu 10 vteřin pro spuštění
párovacího procesu. Pokud je čistička připojena k WiFi
indikátor svítí zeleně, v případě ztráty spojení indikátor
začne blikat

PÁROVACÍ/
RESETOVACÍ
TLAČÍTKO

Pokud životnost ltrů klesne pod 10%, indikátor se
rozsvítí, aby vás upozornil, že je brzy nutná výměna.
Ihned po instalaci nový ltrů podržte tlačítko po dobu
10 vteřin pro reset. Pokud je životnost ltrů na úrovni
pod 10% není možné ltry resetovat

TLAČÍTKO PRO
RESET FILTRŮ

Pokud je čistička vzduchu v režimu StandBy, stlačte a
nastavte funkci časovače. Pokud je funkce zapnuta,
opětovným stisknutím ji vypnete. Časovač může být
nastaven na rozpětí 0-24 hodin. Pokud zvolíte 0
časovač vynulujete

ČASOVAČ

V případě, že zvolíte noční režim, rychlost ventilátoru
se sníží s cílem minimalizace hluku
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PŘEPÍNAČ DO
NOČNÍHO REŽIMU

DĚTSKÝ ZÁMEK

Stlačte a podržte po dobu 3 vteřin, aktivujete tím
funkci dětského zámku (rozsvítí se zeleně). Funkce
znemožní ovládání pomocí dalších dotykových prvků.
Dětský zámek lze deaktivovat stisknutím a podržením
po dobu 3 vteřin.
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Kvalita vzduchu

Barva LED podsvícení Rychlost ventilátoru v
automatickém režimu

000-035

Výborná

Zelená

1 Silent (tichá)

036-075

Dobrá

Limetkově zelená

2 Low (nízká)

076-115

Uspokojivá

Žlutá

3 Medium (střední)

116-200

Zhoršená

Oranžová

4 High (vysoká)

 


Rozpětí

Rozpětí

Kvalita vzduchu

Barva LED podsvícení Rychlost ventilátoru v
automatickém režimu

201-999

Špatná

Červená

5 Turbo
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Povrch čističky vzduchu by měl být čištěn v
závislosti na kvalitě vzduchu v místnosti a
prašnosti
Vnější povrch otřete čistým suchým hadříkem
anebo použijte vlhký hadřík k odstranění
větších nečistot v případě potřeby. Vyhněte se
čisticím prostředkům, které mohou poškodit
povrch jednotky!
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Vzduchový výstup čistěte jemným kartáčkem,
či štětcem
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Vyjměte kryty. K čistění použijte čistý suchý
hadřík, anebo použijte vlhký hadřík k odstranění
větších nečistot v případě potřeby. Vyhněte
se čisticím prostředkům, které mohou poškodit
povrch jednotky.
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Problém

Řešení

Čističku vzduchu nelze zapnout

1. Zkontrolujte připojení do zásuvky
2. Zkontrolujte zda-li jsou správně zavřeny kryty
ltrů

Úroveň foukání ventilátoru je příliš nízká

1. Zkontrolujte zda-li jsou odstraněny ochranné
fólie z ltrů
2. Zkontrolujte zda-li se v sání, nebo vývodu
vzduchu nenachází cizí předmět

Zápach vycházející z vývodu vzduchu

1. Zkontrolujte životnost ltrů (mírný zápach
nového materiálu je běžný při prvním použití)

Displej se samovolně ztlumí působením jasného
okolního světla

1. V displeji se nachází světelný senzor,
zkontrolujte, zda-li není blokován cizím
předmětem

Hodnota PM 2.5 zůstává bezdůvodně příliš
vysoká

1. V případě, že máte zvlhčovač vzduchu,
ujistěte se, že není v těsné blízkosti čističky
vzduchu
2. Vyčistěte senzor částic

Odpojení od sítě WiFi

1. Ujistěte se, že WiFi síť funguje
2. Ujistěte se, že používáte stejnou síť jako při
párování
3. Zkontrolujte kvalitu signálu

!(EL@E.1C(&B*$:12J@'@'3('3GX(&B*(E8?*@K(-?&+.-+2J+:(&.P%&9?W/?'?$%&'H'0

E1 ERROR

Závada senzoru vlhkosti a teploty

E2 ERROR

Závada senzoru kvality vzduchu

E4 ERROR

Závada motoru č. 1

E5 ERROR

Závada motoru č. 2

fi

fi

fi
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E6 ERROR

Kryty ltrů nejsou správně usazeny

E7 ERROR

Konec životnosti ltru

E8 ERROR

Upozornění na znečištění před ltru - očistěte
prach suchým hadříkem

P
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