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OCZYSZCZACZ I NAWILŻACZ POWIETRZA 
Numer modelu: ARP-420H

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór tego urządzenia.  

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość. 
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Aby uniknąć obrażeń ciała, szkód środowiskowych lub szkód materialnych, należy przestrzegać 
następujących przepisów i instrukcji. 

Nie wolno demontować urządzenia bez upoważnienia. 

Kabel sieciowy musi być w idealnym stanie. 

Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane. 

Nie należy używać zasilaczy, które nie spełniają norm. 

Stosować tylko nieuszkodzone gniazda.

Nie należy wkładać żadnych obcych przedmiotów do wylotu powietrza.

Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Chronić urządzenie przed wilgocią i wilgocią.

Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku.

Nie należy umieszczać urządzenia obok kominków lub innych źródeł ciepła.

Do czyszczenia nie należy używać alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych.

Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych warunków należy natychmiast odłączyć wtyczkę sieciową: 

• Przełączniki nie działają.
• Wystąpiło zwarcie.
• Przegrzanie kabla sieciowego/wtyczki.
• Zapach spalenizny lub nietypowe odgłosy i wibracje.
• Inne nieprawidłowości lub zakłócenia.

Uwaga: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, dział 
napraw lub podobny wykwalifikowany personel. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy skontaktować 
się z wykwalifikowanym personelem naprawczym lub producentem w celu sprawdzenia lub wymiany 
zasilacza.

   Ostrzeżenia
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To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z 
gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska 
lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy pozbyć się 
urządzenia w sposób odpowiedzialny, aby umożliwić zrównoważone ponowne wykorzystanie 
zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu zwrotu i 
odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca 
może poddać ten produkt recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Urządzenie może 
być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, 
jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i są 
w stanie zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją, które ma wykonać użytkownik, nie mogą być 
wykonywane przez dzieci lub tylko pod stałym nadzorem.

Urządzenie 

Pilot zdalnego sterowania 

1. Filtr wstępny
2. Filtr HEPA
3. Filtr z węglem aktywnym

Przegląd urządzeń i części zamiennych
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1. Filtr wstępny
2. Filtr HEPA
3. Filtr z węglem aktywnym

Czujnik 

Panel przedni 

Wyświetl 
Jakość powietrza 

Panel sterowania i wyświetlacz 

Zamknięcie 

Filtr wody 

Lampa UV 

Wentylator
Motor

Pokrywa czujnika 

Uchwyt Uchwyt 

Zbiornik wody 

   Przegląd komponentów



5 

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Filtrowanie w 8 krokach

Filtr 
wstępny

Filtr
HEPA

Filtr z 
węglem 

aktywnym

Filtr 
zeolitowy

Zimny
katalizator

Filtr UV Nawilżacz Jonizator

   Zasada czyszczenia ARP-420 H
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Krok 1
Wyjmij urządzenie z opakowania

Krok 2
Zdjąć panel przedni

Krok 3
Usunąć plastikową torbę

Krok 4
Włóż filtr z węglem aktywnym

Krok 5
Włóż filtr HEPA

Krok 6
Włóż filtr wstępny

Krok 7
Zamocuj ponownie panel przedni

Krok 8
Złącze wtykowe

Krok 9
Naciśnij "ON/OFF"

   Commissioning
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ON/OFF
• Naciśnij przycisk "ON/OFF" na pilocie lub przycisk "ON/OFF" na urządzeniu.
• Po uruchomieniu urządzenia pojawia się następujący wyświetlacz:

TRYB AUTOMATYCZNY (AUTO) 
Naciśnij przycisk "AUTO" na pilocie lub przycisk "AUTO" na urządzeniu, aby wybrać tryb 
automatycznego oczyszczania powietrza. System automatycznie oczyszcza powietrze w 
zależności od jego jakości. Jeśli jakość powietrza jest doskonała, wskaźnik świeci się na 
zielono, a powietrze jest oczyszczane na pierwszym poziomie prędkości. Jeśli wskaźnik 
świeci się na niebiesko, powietrze jest oczyszczane na drugim poziomie prędkości. Jeśli 
jakość powietrza jest normalna, wskaźnik świeci się na żółto i powietrze jest oczyszczane z 
trzecim poziomem prędkości. Jeśli jakość powietrza jest niska, wskaźnik zapala się na 
czerwono i powietrze jest oczyszczane z czwartym poziomem prędkości. 

TRYB NOCNY (SLEEP)
Można aktywować lub dezaktywować tryb uśpienia. W tym celu należy nacisnąć przycisk 
"SLEEP" na pilocie lub przycisk "SLEEP" na urządzeniu.

TIMER

Wyłączanie sterowane czasowo
Przy włączonym urządzeniu nacisnąć przycisk "TIMER" i wybrać żądany czas. Wyłączenie 
czasowe jest teraz aktywne.

Programowane włączanie
Przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć przycisk "TIMER" i wybrać żądany czas. 
Zaprogramowane załączenie jest teraz aktywne.

   Operacja
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ZAMEK KLUCZOWY (LOCK) 
Naciśnij przycisk "LOCK" na pilocie lub przycisk "LOCK" na urządzeniu i przytrzymaj go 
przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć blokadę klawiszy.

PRĘDKOŚĆ (SPEED) 
Naciskaj przycisk "SPEED" na pilocie lub przycisk "SPEED" na urządzeniu, aby regulować 
oczyszczanie powietrza. Prędkość wentylatora można regulować w następującej 
kolejności: Poziomy prędkości 3 — 4 — 1 — 2 — 3 —4.

IONISER (ION) 
Naciśnij przycisk "ION" na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk "ION" na urządzeniu, 
aby włączyć lub wyłączyć funkcję oczyszczania powietrza za pomocą jonów ujemnych.

Połączenie WLAN (opcjonalnie) 
Naciśnij jednocześnie przyciski "AUTO" + "SLEEP" przez 3 sekundy.

Podświetlenie 
Naciśnij jednocześnie przyciski "TIMER" + "LOCK" przez 3 sekundy, aby 
włączyć lub wyłączyć podświetlenie wyświetlacza.

Wskaźnik zbiornika wody
Po włożeniu zbiornika na wodę zapala się symbol nawilżania, w tym stanie 
nie zapala się symbol niskiego poziomu wody. Jeśli poziom wody spadnie 
poniżej poziomu minimalnego, należy dolać wody. Jeśli zbiornik wody jest 
wyjęty lub nieprawidłowo włożony, symbole nawilżania i niskiego poziomu 
wody migają jednocześnie.

Wymiana filtra 
Po upływie czasu eksploatacji wbudowanego filtra, sygnał dźwiękowy i 
migający klawisz "RESET" informują o konieczności wymiany filtra. Aby 
zresetować wyświetlacz, należy nacisnąć jednocześnie przez 5 sekund 
przyciski "AUTO" + "TIMER" lub przycisk "RESET" na pilocie (wyświetlacz 
zmiany filtra zgaśnie).
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Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki.Uporczywe 
zabrudzenia można zetrzeć miękką szmatką lekko zwilżoną 
neutralnym detergentem.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas konserwacji obudowa urządzenia 
nie została porysowana (np. przez twarde przedmioty).
Aby zdjąć panel przedni, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Wymiana filtra 

Zakurzone powierzchnie można czyścić odkurzaczem. Usuwanie 
pyłu powierzchniowego wydłuża żywotność filtra. Wymiana 
filtra jest konieczna mniej więcej co 6-12 miesięcy. Należy 
pamiętać, że okres wymiany filtra różni się w zależności od 
warunków otoczenia. Zużyte filtry są klasyfikowane jako odpady 
niepalne. 

Wskaźnik wymiany filtra (za pomocą sygnału dźwiękowego i 
migającego przycisk "RESET")

Po wymianie filtra należy trzymać wciśnięte przyciski "AUTO" + 
"TIMER". Gdy zabrzmi sygnał dźwiękowy i klawisze "AUTO" i 
"TIMER" przestają migać, oznacza to, że timer wymiany filtra 
został pomyślnie zresetowany.

Czas pracy filtra zmienia się w zależności od środowiska 
zastosowania (tj. stopnia zanieczyszczenia) i może być oceniany 
na podstawie hałasu i zapachu. Zalecane jest jedno czyszczenie w 
miesiącu. Częstsze czyszczenie jest wskazane w środowiskach 
silnie zanieczyszczonych.

   Czyszczenie i konserwacja
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych usterek, przed dokonaniem naprawy 
należy najpierw zapoznać się z poniższą tabelą:

Urządzenie nie włącza się. 1. Czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazdka?
Włożyć ponownie wtyczkę sieciową do gniazdka.

2. Czy panel przedni jest prawidłowo zamocowany?
Ponownie przymocować panel przedni do urządzenia.

3. Czy urządzenie znajduje się w pozycji pochylonej?
Umieść go na płaskiej powierzchni.

Jeśli po zastosowaniu powyższych punktów usterka nadal występuje, skontaktuj się z naszym zespołem 
pomocy technicznej.  Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili za pośrednictwem bezpłatnej 
infolinii serwisowej. Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z funkcji czatu (od 07:00 do 16:00), aby się 
z nami skontaktować.

Wskazanie statusu pozostaje 
niezmienione niezmienione w 
dłuższym okresie czasu.

1. Czujnik może być narażony na działanie pary wodnej,
sadzy lub aerozolu. Spróbuj ustawić urządzenie w
innym, czystym otoczeniu.

2. Zdejmij pokrywę czujnika i przetrzyj soczewkę czujnika
wacikiem.

Nietypowy zapach 1. Sprawdź, czy upłynął czas pracy filtra, czy rozwój
zapachu jest spowodowany adsorpcją zanieczyszczeń.

2. Wyczyść filtr z węglem aktywnym i wymień go, gdy
będzie suchy. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, proszę
wymienić go na nowy filtr.

Słabe oczyszczanie powietrza i 
niezwykle głośny hałas pracy.

Powietrze w pomieszczeniu jest 
zanieczyszczone, ale oczyszczacz 
powietrza nie reaguje.

Sprawdź, czy filtr HEPA działa prawidłowo. Wyczyść filtr 
HEPA i filtr wstępny za pomocą odkurzacza. Jeśli sytuacja 
nie ulegnie poprawie, proszę wymienić filtr HEPA na nowy.

Miejsce montażu urządzenia może być nieodpowiednie i 
utrudniać pochłanianie zanieczyszczeń. Zmienić miejsce 
montażu urządzenia lub wybrać tryb pracy ręcznej i 
ustawić prędkość wentylatora na najwyższym poziomie.

   Rozwiązywanie problemów




