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Gratulálunk, amiért Ön is -tulajdonos lett!

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati kézikönyvet, és 
fordítson különös figyelmet a biztonsági figyelmeztetésekre!
Javasoljuk, hogy őrizze meg referenciaként, és reméljük, hogy örömét leli a 
termékben, valamint a tiszta és egészséges környezetben! 

Használati 
kézikönyv

®

®
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a készülék megfelel a jelenlegi biztonsági előírásoknak. A nem 
megfelelő használat személyi és vagyoni kárt eredményezhet. 

Ezek a figyelmeztetések a készülékre és adott esetben 
minden szerszámra, tartozékra, töltőre vagy hálózati 
adapterre vonatkoznak.

• Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. A karbantartási 
feladatokat csak a kézikönyvben feltüntetett vagy az
ügyfélszolgálat által ajánlott módon végezze el.

• A készüléket 8 éven felüli gyermekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve hiányos
tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek is
használhatják, de kizárólag megfelelő útmutatás és
felügyelet mellett a biztonságuk és a veszélyhelyzetek
elkerülése érdekében. Gyermekeknek tilos felügyelet nélkül
tisztítani és karbantartani a gépet.

• Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják.
Figyeljen oda, ha gyermekek vagy gyermekek közelében
használják.

• Ez a készülék nem ipari használatra készült.

A készülék mágneseket tartalmaz

• A szívritmus-szabályozókat és a defibrillátorokat
befolyásolhatják az erős mágneses mezők. Ha Önnek vagy
otthonában valakinek pacemakere vagy defibrillátora van,
ne tartózkodjon a készülék teteje közelében.

• A bankkártyák és az elektronikus adathordozók működését
is befolyásolhatják a mágnesek, ezért azokat távol kell
tartani a készülék felső tetejétől.
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A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának 
csökkentése érdekében

• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a terméken
feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.

• Száraz helyekre készült. Ne használja a szabadban vagy
nedves felületen, és ne tegye ki esőnek, illetve ne engedje,
hogy víz érje.

• Nedves kézzel ne érjen hozzá semmilyen alkatrészhez vagy
dugóhoz.

• Soha ne alkalmazza a készülékeket, ha a vezetékük vagy a
csatlakozójuk sérült. Váljon meg a készüléktől, vagy vigye
vissza egy hivatalos szervizbe vizsgálatra és/vagy javításra.
Ha a tápkábel megsérült, akkor a kockázatok elkerülése
érdekében ki kell cserélni egy eredetire vagy a gyártó által
rendelkezésre bocsátottal.

• Ne használja a tisztító készüléket, ha az nem megfelelően
működik, nekiütköztek, leesett, sérült, a szabadban maradt
vagy vízbe merült. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az
ügyfélszolgálattal.

• Semmilyen szőnyeggel ne takarja le a kábelt. Ne helyezze
a vezetéket az átjárókba vagy olyan helyekre, ahol botlást
eredményezhet.

• Ne a kábelnél fogva húzza ki a tisztító dugóját. Ne a kábelt,
hanem a csatlakozót fogja, amikor kihúzza a készüléket a
konnektorból. Hosszabbító kábel használata nem ajánlott.

• Semmilyen tárggyal ne akadályozza a levegő be-
vagy kiáramlását. Ne használja, ha valamelyik nyílás
eltömődött; tartsa portól, szösztől, hajtól és minden olyan
szennyeződéstől mentesen, ami akadályozhatja a levegő
áramlását.

• Győződjön meg róla, hogy idegen tárgyak nem eshetnek a
készülékbe a levegő be- vagy kimeneti nyílásán keresztül.

• A készülék nagyfeszültséget használ plazma előállításához.
Ezért elengedhetetlen, hogy a telepítés, a tisztítás vagy a
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karbantartás során leválassza a hálózatról.
• Ne használjon tisztítószert vagy kenőanyagot a készüléken.
• Az áramtalanítás előtt teljesen kapcsolja ki a készüléket.
• Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha hosszabb ideig nem

használja. A botlás veszélyének elkerülése érdekében
biztonságosan tekerje fel a kábelt.

• Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, például rovarölő
szereket vagy illatanyagokat a készülék közelébe.

• Ne használja kemencék, kandallók, kályhák vagy hőforrások
közelében.

• Csak eredeti, a készülékhez tervezett szűrőket használjon.
• A termék módosítása vagy átalakítása szigorúan tilos.

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Ez a készülék nem helyettesítheti a szellőztető rendszert, a
rendszeres porszívózást vagy a páraelszívó vagy a ventilátor
használatát főzés közben.

• A szűrő égése visszafordíthatatlan kockázatokat okozhat az
emberek számára, és más élőlényeket is veszélyeztethet.
Ne tüzelje el a szűrőt.

• Ne helyezze ujjait vagy tárgyait a levegő ki- vagy bemeneti
nyílásába, hogy ezzel elkerülje a fizikai sérüléseket vagy a
készülék helytelen működését.

• Ne üljön rá a készülékre.
• Szállításkor mindig a fogantyúknál fogja meg a készüléket.

Soha ne a tetejénél vagy a rácsnál fogva szállítsa.
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A TELEPÍTÉS HELYE
• A készüléket mindig száraz, stabil, sík és vízszintes felületre helyezze, és ilyen

felületeken használja.
• Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a egyik oldalán, és 1 m-t a készülék

másik oldalán. Hagyjon 50 cm szabad helyet a készülék felett.

min. 20cm

min. 100cm

min. 50cm

min. 100cm

min. 100cm

• Semmit ne helyezzen a készülékre.
• Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló rendszer alá, mert

különben ráeshet a kondenzvíz.
• Az egységet nem szabad szél vagy huzat felé fordítani.
• Az interferencia elkerülése érdekében helyezze a készüléket legalább két

méterre más rádióhullámokat használó elektromos készülékektől, például
televíziótól, rádiótól és rádióval vezérelt órától.

es szobákhoz

*
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TERMÉKLEÍRÁS
Szeretne vírusoktól és baktériumoktól mentes, biztonságos környezetben élni?
A NONVIRAIR® 100%-ban eltávolítja a vírusokat és a baktériumokat.

Kezelőgombok

Előszűrő
Haj és vastag por

A levegő kimenete

Kezelőgombok

A levegő bemenete

Hátsó rész: 
Érzékelők
levegőminőség

Jelzőgyűrű

TFT-kijelző

Sterilizáló cella                      
NONVIRAIR®    

Vírus, baktérium, pollen, 
penész, szag, füst, VOC, atkák

Aktívszén-szűrő
Szagok, füst és vegyi 

szennyező anyagok

HEPA H13 szűrő
Ultrafinom por

Bluetooth Időzítő

Manuális üzemmód Éjszakai üzemmód

Automatikus 
üzemmód

Jelzőfény

Intenzív automatikus 
üzemmód
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék üzembe helyezése
Figyelem! A készülék minden beépített szűrővel együtt kerül 
rendelkezésre bocsátásra.

1 Csatlakoztassa a tápkábelt a 
készülékhez. 2   Dugja be a dugót a konnektorba.

Bekapcsolás 

1
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot. A 
tisztító készenléti üzemmódban 5 percig aktiválódik. 
Megjegyzés: ekkor a szűrő leáll.
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2

Nyomja meg újra a be- és kikapcsoló gombot a levegődiagnosztikai folyamat 
elindításához. A vezérlőn az összes rendelkezésre álló üzemmód világít, az 
elülső kijelző pedig az öndiagnosztika folyamatát mutatja. 
A tisztító zavartalanul AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDBAN kezd el működni.

MEGJEGYZÉS: a folyamat alatt a jelzőfény fehéren világít.

Figyelem! Ez a folyamat akár 5 percet is igénybe vehet. Ha szeretné, 
megváltoztathatja az üzemmódot, figyelembe véve, hogy a tisztító az 
eredmények eléréséig nem képes önállóan működni.

Alacsony
szennyezettség

Tiszta levegő

Közepes/magas
szennyezettség

Veszélyes
szennyezettség

3

A diagnózis befejezése után a tisztító 
az adott színkóddal jelzi a levegő 
minőségét.
Megjegyzés: amennyiben a 
felhasználó nem változtatta meg a 
működés módját a folyamat alatt, 
a tisztító önállóan AUTOMATIKUS 
ÜZEMMÓDBAN kezd el működni, 
és az észlelt légszennyezettséghez 
igazítja a tisztítás sebességét. 

4   

Nyomja meg a választott szűrési 
üzemmód ikonját. Ha semmit nem 
nyom meg, a tisztító AUTOMATIKUS 
ÜZEMMÓDBAN működik tovább. 
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A szűrési mód kiválasztása

Amíg a készülék készenléti vagy bármely más üzemmódban van, nyomja meg a 
kiválasztott szűrési ikont. A tisztító ebben a módban kezd el dolgozni.

MANUÁLIS üzemmód

Ideális azon felhasználók számára, akik személyesen szeretnék 
kezelni és minden esetben az igényeiknek megfelelően működtetni 
a tisztítót.
A tisztító alacsony sebességen kezd el működni. Nyomja meg 
többször a manuális üzemmód ikonját, hogy kiválassza a hat 
elérhető sebesség valamelyikét.

1-ES FOKOZAT 2-ES FOKOZAT 3-AS FOKOZAT

4-ES FOKOZAT 5-ÖS FOKOZAT 6-OS FOKOZAT

AUTOMATIKUS üzemmód

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD
Azon felhasználók számára, akik inkább az automatikus üzemeltetést 
részesítik előnyben, anélkül, hogy aggódniuk kellene az optimális 
sebesség miatt. A különböző érzékelőinek köszönhetően a tisztító 
mindig felismeri a tisztítás szükségességét, és automatikusan, 
hatékonyan szabályozza saját működését.

MAX AUTO VAGY INTEZÍV ÜZEMMÓD
Kifejezetten a nagyon forgalmas helyiségekhez, ahol sokan 
megfordulnak, és számos szennyezőforrás is található. 
A tisztító mindaddig teljes sebességgel fog működni, amíg az 
érzékelők észlelik a szennyeződést. Ha teljesen tiszta környezetet 
észlel, a tisztító fokozatosan lassul, amíg teljesen le nem áll.
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ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD 
Ideális azon felhasználók számára, akik a jó levegőminőség mellett 
az extra nyugalomról sem szeretnének lemondani. 
A tisztító mindaddig alacsony sebességgel fog működni, amíg az 
érzékelők észlelik a szennyeződést. Ha teljesen tiszta környezetet 
észlel, a tisztító leáll.

Az időzítő kiválasztása 

A fenti üzemmódok bármelyikében történő működés közben nyomja meg az Időzítő 
ikonját a tisztító időzített időszakának elindításához. Ekkor villogni kezd az ikon. 
Állítsa be az időzítést 1 és 12 óra között – minden egyes gombnyomással 1 órát ad 
hozzá – a példában látható módon.

1h 2h
A megerősítéshez tartsa lenyomva 2 másodpercig az Időzítő ikonját. Amennyiben 
ez elmarad, a készülék 10 másodperc után automatikusan megerősíti a kiválasztott 
időzítőt.
A kiválasztott időtartam letelte után a tisztító megkezdi a sebesség fokozatos 
csökkentését, amíg végleg le nem áll. Ezt követően készenléti állapotban marad. 

MEGJEGYZÉS: ha az időzített folyamat során megváltozik a szűrési 
mód, az időzítő folytatja a folyamatot.

MEGJEGYZÉS: bármikor megtekintheti és/vagy módosíthatja az 
időtartamot az Időzítő ikonjára kattintva és a fentiekben ismertetett 
lépéseket követve.

MEGJEGYZÉS: az időzítés törléséhez tartsa lenyomva az Időzítő 
ikonját legalább 2 másodpercig. A tisztító törli a visszaszámlálást, és 
tovább működik az előzőleg kiválasztott üzemmódban. 

Figyelem: ez az opció csak akkor érhető el, ha az üzemmódot korábban 
már meghatározták. Ha készenléti állapotban megnyomja az ikont, az 
időzítő nem lesz aktiválva.
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Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához bármely pillanatban megnyomhatja a be- és kikapcsoló 
gombot.
Csatlakozás az alkalmazáshoz vagy egy külső készülékhez Bluetoothon 
keresztül
Párosítás egy új készülékkel

2s
08:30 1

60
% AQ

1
Ha a készülék be van kapcsolva, 
tartsa lenyomva két másodpercig a 
Bluetooth ikonját.

2   
A vezérlőn és a TFT-képernyőn a 
Bluetooth ikon 30 másodpercig 
villog, és várja a másik készülék 
párosítását. 

08:30 1
60

% AQ

3
A párosítás után az ikon világítva marad, és egy kék Bluetooth ikon jelenik 
meg a TFT-képernyőn. A tisztító mostantól az alkalmazásból vagy egy külső 
készülékről vezérelhető. 

MEGJEGYZÉS: a korábban párosított vezeték nélküli készülékek 
és a programozott időtartamok törléséhez készenléti állapotban 5 
másodpercig tartsa lenyomva a Bluetooth ikont.



14

Csatlakozás/lecsatlakozás Bluetoothon keresztül

Ha korábban már párosította a tisztítót az alkalmazással vagy más külső 
készülékkel, bármikor távvezérelheti. Közelítse a külső készüléket a tisztítóhoz, és az 
automatikusan felismeri.

MEGJEGYZÉS: a Bluetooth-kapcsolat bontásához nyomja meg a 
Bluetooth ikont, és a kapcsolat megszakad. 

MEGJEGYZÉS: a megfelelő ikon megnyomásával bármikor 
újraaktiválhatja a Bluetooth-kapcsolatot. Nem kell újra párosítania, ha 
már korábban elvégezte a folyamatot.

KARBANTARTÁS
A karbantartás előtt elvégzendő utasítások

FONTOS
• A karbantartási műveletek elvégzése előtt le kell állítani a készüléket,

és ki kell húzni a hálózati csatlakozót.
• A felhasználó számára engedélyezett karbantartási műveletek a

szűrők cseréjére korlátozódnak.
• Soha ne merítse a készüléket vízbe és egyéb folyadékokba.
• Soha ne használjon súroló, agresszív vagy gyúlékony tisztítószereket

a készülék egyetlen részének a tisztításához sem.

A szűrők tisztítása és cseréje

Szűrő A karbantartás 
menete A csere ideje * A pótalkatrész 

kódja
ELŐSZŰRŐ Tisztítás A készülék figyelmezteti rá 

(lásd a 20. oldalon)
Körülbelül 4 hetente*

02894007

AKTÍVSZÉN-SZŰRŐ - - -

HEPA H13 SZŰRŐ A szűrő elforgatása A készülék figyelmezteti rá 
(lásd a 22. oldalon)
Körülbelül 6-12 hetente*

-

A szűrő cseréje A készülék figyelmezteti rá 
(lásd a 22. oldalon)
Körülbelül 1-2 évente*

02894006

STERILIZÁLÓ CELLA 
NONVIRAIR®

- - -

*A táblázatban szereplő ciklusok hozzávetőlegesek. A telepítés üzemidejétől és a
szennyezettség szintjétől függenek.
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MEGJEGYZÉS: a készülék tájékoztatja a felhasználót a karbantartás 
esedékességéről. A felhasználó azonban bármikor elvégezheti a szűrők 
karbantartását, ha szükségesnek tartja.

A szűrőcserével kapcsolatos tippek
• Viseljen kesztyűt, amikor kicseréli a szűrőt, vagy mosson kezet a használt

szűrők kezelése után.
• Helyezze a használt szűrőket közvetlenül egy légmentesen lezárt tasakba,

mielőtt kidobná őket, hogy elkerülje a szennyeződések terjedését. A használt
szűrőegységeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

• Ne engedje, hogy allergiás vagy légzési problémákkal küzdő személyek
kezeljék a használt szűrőket.

Az előszűrő karbantartása 

Az előszűrő megfelelő tisztítást igényel az optimális tisztítási eredmények elérése és 
a HEPA H13 szűrő hasznos élettartamának meghosszabbítása érdekében. 

A tisztítás menete

1

TISZTÍTÁSI ÉRTESÍTÉS: a készülék 
hangjelzést ad, és az Időzítő ikonja 
fehéren villog. A jelzőgyűrű és az 
ellenőrző lámpa pirosra vált, és a 
képernyőn megjelenik az előszűrő 
karbantartási figyelmeztetése.

2   Húzza ki a tápkábelt a tápegységből.

MEGJEGYZÉS: ha máskor szeretné elvégezni a karbantartást, 
folytathatja a tisztító használatát. 12 órás használat után a készülék 
ismét figyelmeztet.
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3 Húzza le a tisztító felső gyűrűjét a 
készülékről. 4 Vegye ki az előszűrőt a készülékből.

5

Mossa meg az előszűrőt a csap 
alatt. Ha az előszűrő nagyon 
piszkos, egy puha kefével távolítsa 
el a port. 

6   Tegye vissza az előszűrőt a 
készülékbe.

MEGJEGYZÉS: ellenőrizze, hogy az előszűrő teljesen száraz 
legyen. Ha még mindig nedves, a baktériumok elszaporodhatnak és 
csökkenthetik az előszűrő élettartamát.
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2s

7
A felső gyűrű visszatételéhez 
helyezze a gyűrűt a megfelelő 
helyzetbe, amelyet a felső mágnesek 
automatikusan rögzítenek. 

8
Csatlakoztassa újra a készüléket, és 
tartsa lenyomva az IDŐZÍTŐ ikonját 
két másodpercig a karbantartás 
befejezésének ellenőrzéséhez.

A HEPA H13 szűrő karbantartása

MEGJEGYZÉS: a HEPA H13 szűrő nem mosható és nem tisztítható 
porszívóval.

A HEPA H13 szűrő elforgatása vagy cseréje

1

TISZTÍTÁSI ÉRTESÍTÉS:
a készülék hangjelzést ad, és az 
Időzítő ikonja a Bluethoothéval együtt 
felváltva, fehéren villog. A jelzőgyűrű 
és a vezérlőn a jelzőfény is pirosra vált. 
A kijelzőn megjelenik egy értesítés a 
HEPA H13 szűrő cseréjéről.

2   Húzza ki a tápkábelt a tápegységből.
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90º

3

A sérülés elkerülése érdekében 
helyezze a készüléket szőnyegre 
vagy nem érdes, sima felületre. 
Az óramutató járásával ellentétes 
irányba forgassa el az alsó 
burkolatot 90 fokkal, hogy leszerelje 
a készülékről.

4 Húzza le az alsó részt a HEPA H13 
szűrővel együtt.

180º

MEGJEGYZÉS: ha máskor szeretné elvégezni a karbantartást, 
folytathatja a tisztító használatát. 12 órás használat után a készülék 
ismét figyelmeztet.
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5 Húzza ki a HEPA H13 szűrőt az alsó 
burkolatból. 6

Ellenőrizze a HEPA H13 szűrő 
telítettségét. Ha a szűrőnek csak a 
fele telített, forgassa el 180 fokkal, és 
helyezze vissza az alsó burkolatba, 
ügyelve arra, hogy a tiszta terület a 
tetején legyen.
Amennyiben teljesen telített,
cserélje ki a szűrőt.

2s
7

Helyezze be az alsó fedelet a HEPA 
H13 szűrővel együtt a készülékbe, 
és zárja le a fedelet egy 90 fokos 
fordulattal.

8

Csatlakoztassa újra a készüléket, 
és ha ismét megjelenik a 
szűrő figyelmeztetése, tartsa 
lenyomva az IDŐZÍTŐ ikonját 
és a BLUETHOOTH gombját két 
másodpercig a karbantartás végének 
érvényesítéséhez.

A készülék tisztítása
• Egy puha, enyhén nedves ruhával törölje le a port a készülékről.

• Tisztítsa meg a levegő be- és kiáramlási nyílását.
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ÚTMUTATÓ A TFT-KIJELZŐHÖZ
A készülék használatára utaló képernyők

Ebben a fejezetben grafikus módon foglaljuk össze a képernyőn megjelenő, használattal 
kapcsolatos információkat. Részletesebb magyarázatért lásd A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA részt.

A diagnózis
folyamata 
alatt

Veszélyes
szennyezettség

Közepes/
magas
szennyezettség

Alacsony
szennyezettség

Tiszta
levegő

A levegőmi-
nőség
diagnózisának 
eredménye

Szűrési 
folyamat

Légminőséget 
jelző vonal

Működési
mód Manuális (1-6) Automatikus Auto éjszakai Auto MAX

1 AUTO AUTO
AUTO 
MAX

08:30 1
60

% AQ

Ütemezett üzemidő 
(az alkalmazáson 

keresztül)

Bluethooth-csatlakozás

A légminőség diagnózisának
eredménye

Szűrési folyamat

WIFI-kapcsolat

Levegőminőség

Működési
mód

A légminőséget jelző vonalIdőzítő
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A levegő minőségének javulását jelző grafikus képernyők
A készülék 15 percenként összefoglalja a levegő minőségének alakulását az elmúlt 
órában.

MEGJEGYZÉS: ha hamarabb szeretne hozzáférni ezekhez az információkhoz, 
nyomja meg valamelyik felső vezérlőgombot, és a tisztító 4 másodperc 
múlva megjeleníti a képernyőn.
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A szoba légminőségének százalékos mértéke.
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A szobában kimutatott CO2-koncentráció grafikonja.

CO2: két oxigén- és egy szénatomot tartalmazó vegyület. 
Kibocsátását általában korom, füst, nehézfémek és egyéb 
szennyezőanyagok kísérik.
Lehetséges források: mind a személygépkocsik, teherautók, 
motorkerékpárok, mind a kandallók, tűzhelyek stb.
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A szobában észlelt VOC-koncentráció grafikonja.

VOC: olyan vegyi anyagok, amelyek a szén mellett hidrogént, 
oxigént, fluort, klórt, brómot, ként vagy nitrogént tartal-
maznak, és könnyen gőzzé vagy gázzá alakulnak.
Lehetséges források: 
oldószerek, festékek, tisztítószerek és üzemanyagok 
elégetése.
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virus & bacteria

A vírusok és baktériumok eltávolításának százalékos 
grafikonja.

A Katalóniai Műszaki Egyetem (UPC) mikrobiológiai tanszéke 
tesztelte és tanúsította.

100% 90%

070.35MG/M3

VOC

02135PPM

eCO2

Az aktuális eredmények általános képernyője.

Figyelem: ez a tisztító a környezetben található több szennyezőanyag 100%-os 
tisztítására képes. A képernyő csak a legfontosabbakat jeleníti meg.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az egység műszaki jellemzői

MODELL DREAM

Tápfeszültség AC 220-240 V – 50/60 Hz

Teljesítmény 90 W

A legnagyobb használati kapacitás 30 m2

Méretek 280 mm (SZ) x 280 mm (M) x 450 mm (H)

Súly 8,5 kg

A tápkábel hossza 1500 mm

*A termék műszaki és esztétikai jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók 
a tisztító teljesítményének javítása érdekében.
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 
Ez a fejezet a készülékkel kapcsolatos leggyakoribb problémákat foglalja össze. Ha 
nem tudja megoldani a problémát az alábbi információk segítségével, forduljon az 
ügyfélszolgálathoz.
PROBLÉMA LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Az ÉRZÉKELŐ HIBAÜZENETE 
megjelenik a TFT-képernyőn. A 
tisztító nem végez öndiagnózist, 
és csak manuális üzemmódban 
működik.

• Az érzékelő a szokásosnál néhány perccel többet
vesz igénybe az észleléshez. Várjon néhány percet,
amíg visszatér a normál észlelési időhöz.

• Ellenőrizze, hogy az érzékelő rácsot nem fedi-e
valamilyen tárgy, és hogy nem nedves-e.

• Ha nem reagál, kapcsolja ki a tisztítót, és 5
másodperc elteltével kapcsolja be újra.

• Ha a probléma nem oldódott meg, forduljon a
terméktámogatáshoz.

MOTORHIBÁRA figyelmeztető 
üzenet jelenik meg a TFT-képer-
nyőn, és a tisztító nem működik.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e
csatlakoztatva.

• Ellenőrizze, hogy a levegő be- és kiáramlását nem
takarja-e valamilyen tárgy.

• Ellenőrizze, hogy a tisztító sima, vízszintes felületen
van-e.

• Ha továbbra sem működik, kapcsolja ki a tisztítót, és 
15 másodperc elteltével kapcsolja be újra.

• Ha a probléma nem oldódik meg, valószínűleg
megsérült a motor. Vegye fel a kapcsolatot a
terméktámogatással.

Az ELŐSZŰRŐ KARBANTARTÁSÁRA 
vonatkozó üzenet jelenik meg a 
TFT-képernyőn.

• Lásd a használati kézikönyv ELŐSZŰRŐ
KARBANTARTÁSA részét.

A HEPA H13 SZŰRŐ CSERÉJÉRE 
vonatkozó üzenet jelenik meg a 
TFT-képernyőn.

• Lásd a használati kézikönyv HEPA H13 SZŰRŐ
CSERÉJE részét.

A képernyő zárolva van, és nem 
megfelelően jeleníti meg az 
értesítéseket.

• Kapcsolja ki a tisztítót, és csatlakoztassa le az
áramról. 15 másodperc elteltével kapcsolja be.

• Ha a probléma nem oldódott meg, forduljon a
terméktámogatáshoz.

Blokkolva vannak a felső vezérlők. • Kapcsolja ki a tisztítót, és csatlakoztassa le az
áramról. 15 másodperc elteltével kapcsolja be.

A készülék Bluetooth ikonja be 
van kapcsolva, de nem csatlakozik 
automatikusan az alkalmazáshoz 
vagy a külső készülékhez. 

• Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon Bluetooth-
kapcsolata be van-e kapcsolva.

• Tekintse meg az új készülék párosításának lépéseit A 
készülék használata c. fejezetben.
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Semmilyen módon nem kapcsol be. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e
csatlakoztatva a konnektorhoz.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülékhez.

• Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet. Ellenőrizze, a
többi lámpa és berendezés működik-e.

A készülék rezeg és/vagy hibára 
utaló zajt kelt.

• Ellenőrizze, hogy a tisztító sima, vízszintes felületen
van-e.

• Ellenőrizze, hogy a levegő be- és kiáramlását nem
takarja-e valamilyen tárgy.

Túl zajos a készülék. • Használja a CSENDES ÜZEMMÓDOT.

A dugasz és a konnektor túl forró. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e
csatlakoztatva a konnektorhoz.

Furcsa szaga van a készüléknek. • Az első néhány alkalommal, amikor használja a
készüléket, műanyag szagot érez. Ez a használat
során megszűnik.

• Ha a készülékből égett szag árad, forduljon az erre a 
jogosult terméktámogatáshoz.

• Tisztítsa meg a levegő be- és kiáramlásának helyét.
• Tisztítsa meg az előszűrőt.

Gyenge a ventillátor teljesítménye. 
Az egység nem tisztítja a levegőt.

• Ellenőrizze, hogy a készülék nem kéri-e a szűrő
cseréjét, majd végezze el a kívánt karbantartási
műveletet.

A készülék továbbra is 
karbantartást igényel, de már 
elvégeztem a műveletet.

• Ellenőrizze, hogy milyen típusú karbantartást
igényel a készülék. Lásd a Karbantartás fejezetben.

A motor vár néhány másodpercet, 
mire a kiválasztott üzemmódban 
kezd működni.

• Ez egy normális jelenség. A motor lassú
felgyorsulása meghosszabbítja az élettartamát, és
halkabb működést eredményez.
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Tippek, hogy tisztább legyen a beltéri levegő
Íme néhány tipp, amelyek segítik a beltéri levegő minőségének javítását:

• Használjon CATA Purifyier® légtisztítót.
• Mindig végezze el a klímaberendezés karbantartását.
• Szellőztessen naponta, télen és nyáron egyaránt, és lehetőleg a kora

reggeli és a késő délutáni órákban.
• Takarítson ki, és ne hagyja, hogy felhalmozódjon a por és a piszok.
• Használjon organikus tisztítószereket.
• Ne dohányozzon a belső helyiségekben.
• Kerülje az allergén növényeket.
• Kerülje az otthoni illatosítókat.
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GARANCIA ÉS TERMÉKTÁMOGATÁS
Mielőtt a terméktámogatáshoz fordulna javítás miatt, olvassa el a GYIK és a 
Hibaelhárítás című fejezetet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, jegyezze fel az adott probléma jellemzőit és a 
körülményeket. Olvassa le a készülék alján található adattáblán szereplő gyártási 
dátumot, és hívja a terméktámogatási vonalat.

A készülék javítását csak szakképzett szakember végezheti.

A GYÁRTÓ garantálja a termék megfelelőségét a számla, a vásárlási elismervény 
vagy a szállítólevél (távértékesítés esetén) dátumától számított 2 évig otthoni 
használatra és 1 évig professzionális használatra, amennyiben a megvásárolt eszköz 
megfelelően szerepel a listán.

Ez a garancia magában foglalja az anyagokat és a munkaerőt, és adott esetben 
a lakóhelyéhez legközelebb található műszaki személyzet kiküldését. (Kivéve 
azon termékek esetében, amelyeket kis méretük és mozgathatóságuk miatt a 
felhasználónak kell elszállítania a hivatalos terméktámogatás helyszínére.)

Amennyiben élni kíván a jelen Garanciával termékhiba esetén, a fogyasztónak 
kapcsolatba kell lépnie a Cata Electrodomésticos forgalmazójával vagy 
ügyfélszolgálatával:
Spanyolország: 902 410 450 / +34 93 852 18 18 – info@cnagroup.es
Portugália: +351 214 349 771 – service@junis.pt

A GYÁRTÓ gyakorolhatja a hibás termék javítására vagy cseréjére vonatkozó döntési 
jogát, ha a két lehetőség valamelyikének költsége aránytalannak tekinthető. Ha a 
javítás vagy csere nem lehetséges vagy nem megfelelő, a fogyasztó választhatja 
a vásárlás árának csökkentését vagy a vásárlástól való elállást (az 1/2007 királyi 
rendelet 120. és az azt követő cikkeiben, valamint a 7/1996 királyi rendelet 12. 
cikkében meghatározottak szerint).

KIVÉTELEK
Ez a garancia nem érvényes a következő esetekben:
• A Használati kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartása.
• Illetéktelen személy általi jogosulatlan kezelés.
• A termék tisztításának vagy időszakos karbantartási műveleteinek hiánya.
• A víz kémiai vagy elektrokémiai hatásai vagy a nem megfelelő anyagokkal való

érintkezés által okozott meghibásodások vagy károk, a használati kézikönyv
rendelkezésein kívül.

• Fizikai törésből eredő, gyártási hibának nem tulajdonítható károk (üvegek,
műanyagok és tartozékok).

Ez a garancia nem befolyásolja a 2007. november 16-i királyi törvényerejű 
rendeletben meghatározott fogyasztói jogokat. 
A terméken vagy a csomagolásán található  szimbólum azt jelzi, hogy ez a 
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ezt a terméket újrahasznosítás 
céljából az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell szállítani. 
A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával elkerülheti a környezetre 
és a közegészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyek 
akkor fordulhatnak elő, ha a terméket nem megfelelően kezelik. A termék 
újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a városvezetéshez, 
a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket 
vásárolta.



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.  
Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España
T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101 

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es 

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es 
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