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Uwaga 

Przed użyciem tego oczyszczacza powietrza należy uważnie przeczytać niniejszą 

instrukcję. Po przeczytaniu zachowaj instrukcję w dogodnej lokalizacji, aby móc z niej 

skorzystać w przyszłości. 
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1 Ważne informacje  

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję 

przed użyciem urządzenia. 

Jeśli urządzenie nie działa, skontaktuj się ze sklepem lub autoryzowanym 

centrum serwisowym. Nieautoryzowany mechanik nie powinien naprawiać ani 

wymieniać części w urządzeniu. (Może to doprowadzić do pożaru, porażenia 

prądem lub obrażeń). 
 

Ostrzeżenie 

• Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki urządzenia mokrymi rękami. Może to 

spowodować porażenie prądem. 

 

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem o napięciu 

220v. Nie używaj go w innym systemie zasilania. Może to doprowadzić do 

pożaru lub porażenia prądem. 

 

• Nie uszkadzaj linii zasilania połączenia. Nie przecinaj, nie modyfikuj linii 

zasilającej.  

 

• Nie modyfikuj ani nie rozbieraj maszyny. Może to doprowadzić do pożaru, 

porażenia prądem lub obrażeń. 

 

• Pamiętaj o odłączeniu wtyczki od gniazdka podczas czyszczenia. 

Nieprzestrzeganie tego może spowodować porażenie prądem lub obrażenia. 

 

• Przed uruchomieniem urządzenia należy dobrze podłączyć wtyczkę do 

gniazdka, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, przegrzanie lub 

nawet pożar. 

 

• Wyczyść wtyczkę od czasu do czasu, aby usunąć kurz lub inne przedmioty 

pozostające na wtyczce. Pamiętaj aby odłączyć wtyczkę od gniazdka, gdy 

urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. 

 

• Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów w kształcie pałeczek w 

pobliżu wlotu lub wylotu powietrza. Mogą się one stykać z metalowymi 

elementami wewnątrz urządzenia, powodując pożar, porażenie prądem lub 

obrażenia. 
 

 

 

 



 

 
 

Uwaga: 

Proszę natychmiast odłączyć wtyczkę, jeśli zaobserwujesz jedną z podanych 

sytuacji: 

• Żaden z przycisków nie działa 

• Topi się bezpiecznik 

• Przewód zasilający lub wtyczka nieprawidłowo się nagrzewają 

• Występuje nienormalny zapach lub hałas 

• Wszelkie inne dziwne zjawiska 

Uwaga: 

• Nie przecieraj maszyny olejem, alkoholem lub rozpuszczalnikiem. Jeśli takie 

substancje przedostaną się do urządzenia, natychmiast je zetrzyj. Mogą 

spowodować pożar lub porażenie prądem. 

 

• Nie używaj tego urządzenia w kuchni. Ta maszyna nie może być używana 

jako pompa lub sprzęt wentylacyjny. 

 

• Nie rozpylaj w pobliżu urządzenia środków owadobójczych. Może gromadzić 

się w maszynie i być uwalniany z wylotu powietrza. Po użyciu środka 

owadobójczego przewietrz pomieszczenie.  

 

• Utrzymuj maszynę w stanie suchym. Nieprzestrzeganie tego może 

doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. 

 

• Nie ciągnij za przewód zasilający podczas odłączania wtyczki. Pociągnij 

bezpośrednio za wtyczkę.  

 

• Przewietrz pomieszczenie, nieprzestrzeganie tego może spowodować zatrucie 

tlenkiem węgla.  

 

• Nie używaj urządzenia  w miejscu o wysokiej temperaturze lub wilgotności. 

Może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. 

 

• Nie wolno rozlewać napojów, kłaść przedmiotów metalowych lub łatwopalnych 

przedmiotów do wnętrza urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru, 

porażenia prądu lub obrażeń. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 Opis produktu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Wprowadzenie 

 
Dziękujemy za zakup tego odświeżacza powietrza. Od teraz możesz oddychać 

czystszym powietrzem! 

 

Wielokrotny system filtrowania 

Ma bardzo specjalny system wielokrotnego filtrowania. Korzystanie z tego urządzenia 

może zagwarantować dobrą jakość powietrza. 

 

• Filtrowanie z pierwszym fałdowaniem: filtr wstępny, który został poddany 

zabiegowi antybakteryjnemu, może filtrować włosy, sierść i inne duże 

przedmioty. 

 

• Drugie filtrowanie: filtr "formaldehydowy" może filtrować formaldehyd i inne 

organiczne związki lotne (VOC) 

Filtr ten może pozbyć się kurzu, alergenu, bakterii i innych drobnych cząstek, 

w tym niektórych rodzajów wirusów większych niż 20 nm. Zajęcie ptasiej 

grypy, ludzki wirus grypy jest większe niż 20 nm, zgodnie z WTO. 

 

• Trzeci filtr: filtr HEPA ma powłokę antybakteryjną, dzięki której można pozbyć 

się drobnego kurzu. Ten organiczny materiał przeciwbakteryjny ma również 

funkcję ochronną przeciw pleśni, która może filtrować myketes. 

 

• Czwarty filtr: filtr z węglem aktywnym może usuwać nieprzyjemny zapach. 

 

Nazwy części 

 

A pierścień jakości powietrza 

B D czujnik wykrywania jakości powietrza 

C osłona czujnika jakości powietrza 

E uchwyt 

F wylot powietrza 

G wlot powietrza 

H baza 

I linia napięciowa 

J panel wyświetlacza 



 

 
 

K filtr 3: filtr z węglem aktywnym 

L filtr 2: Filtr HEPA 

M filtr 1: filtr formaldehydu 

N filtr: filtr wstępny 

O przednia okładka 

 

Zagrożenie 

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody ani innych płynów. Może to 

spowodować porażenie prądem lub pożar. 

Ostrzeżenia: 

• jeśli linia zasilania jest uszkodzona, skontaktuj się z producentem lub centrum 

serwisowym 

 

• w przypadku uszkodzenia wtyczki lub źródła zasilania lub samej maszyny, nie 

używaj tego urządzenia 

 

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub pod nadzorem lub 

instrukcją obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo. 

 

• Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 

 

• Nie blokuj wlotu powietrza ani wylotu powietrza. Na przykład nie umieszczaj 

żadnych przedmiotów przed wlotem lub wylotem powietrza. 

 

Ostrożność:  

 

• Umieść urządzenie w suchym, stabilnym, płaskim miejscu i zacznij z niego 

korzystać. 

 

• Nie kładź żadnych obiektów na tym urządzeniu. Nie siedź na maszynie. 

 

• Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod kontematorem powietrza.  

 

• Upewnij się, że wszystkie filtry zostały prawidłowo zainstalowane przed 

uruchomieniem urządzenia. 

 



 

 
 

• Użyj filtrów specjalnie zaprojektowanych dla tego urządzenia. Nie używaj 

innych filtrów. 

 

• Nie uderzaj maszyny, zwłaszcza we wlot i wylot powietrza twardymi 

przedmiotami. 

 

• Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza. 

 

• Nie używaj urządzenia podczas używania dymiącego środka owadobójczego 

lub w miejscu pełnym gazów pożarowych. 

 

• Nie używaj urządzenia w pobliżu grzejnika lub kuchenki. 

 

• Nie używaj tego urządzenia w miejscu, w którym występują duże zmiany 

temperatury. Może to spowodować kondensację wody na czujniku. 

 

• Użyj tego urządzenia w domu. 

 

• Ta maszyna nie może pozbyć się CO ani Rn. Nie można jej używać jako 

urządzenia zabezpieczającego w razie pożaru lub innego wypadku. 

 

EMF 

Maszyna spełnia wszystkie standardy EMF. Zgodnie z testem naukowym, ten 

produkt jest bezpieczny, gdy używa się go prawidłowo, odnosząc się do 

instrukcji obsługi. 

 

3 Przed użyciem 
 

Wszystkie filtry są dostarczane z maszyną. Przed użyciem urządzenia należy 

usunąć opakowanie filtra. Oddziel filtry od maszyny i wyjmij opakowanie zgodnie 

z poniższymi instrukcjami. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Instalacja filtrów 

 

 

 

1. Połóż palec na zagłębieniach na bocznej pokrywie. Pociągnij 

pokrywę do siebie, aby zdjąć pokrywę. 

 

2.  Rozłóż wszystkie filtry z wnętrza urządzenia. 

 

 
 

3. Usuń wszystkie opakowania filtrów 

 

 

 

4. umieść filtry 3 z powrotem na urządzeniu. Upewnij się, że strona z 

plastikowymi elementami przyciąga go  do siebie. 

 

 

5. Umieść filtry 2 z powrotem na urządzeniu. Upewnij się, że strona z 

plastikowymi elementami przyciąga go  do siebie. 

 

 

6. Umieść filtry 1 z powrotem na urządzeniu. Upewnij się, że strona z 

plastikowymi elementami przyciąga go  do siebie. 

 

 

7. odłóż filtr wstępny z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że strona 

z plastikowymi elementami przyciąga go do siebie. 

 

 

8. Załóż z powrotem osłonę. 

 



 

 
 

Wskaźnik jakości powietrza 

1.   Podłącz wtyczkę do gniazdka. 

Wszystkie wskaźniki zaświecą się i zgasną w ciągu sekundy 

 

2. Naciśnij przycisk włączania / wyłączania, aby uruchomić maszynę 

 

 

3.  Poziom jakości powietrza jest wyświetlany na ekranie w 

jednostkach ug/m3 . Kolor kwadratu w górnej części wyświetlacza 

także daje informację o jakości powietrza w pomieszczeniu 

 

 

4. Ruchome paski na wyświetlaczu oznaczają, że urządzenie 

pracuje 

 

 

 

Pierścień jakości powietrza 

 

Kolor Jakość powietrza 

Niebieski Bardzo dobry 

Zielony Dobry 

Pomarańczowy Zadowalający 

Czerwony Zły 

 

 

Standard poziomu jakości powietrza 

Wskaźnik jakości 
powietrza 

Poziom Sugestia 

20-70 DOBRY można ćwiczyć normalnie 

70-150 ZADOWALAJĄCY 
Unikać wychodzenia na 
zewnątrz 

150-300 ZŁY 
Unikaj ćwiczeń na 
świeżym powietrzu 

 



 

 
 

4 Użytkowanie 

 

Panel sterowania 

 
1. On/off (włącz/wyłącz)  

Podłącz wtyczkę do gniazdka i upewnij się, że są dobrze podłączone. Uwaga: 

w przypadku porażenia prądem należy trzymać ręce w suchym miejscu. 

Odłącz wtyczkę podczas przenoszenia urządzenia. Naciśnij przycisk 

włączania / wyłączania, maszyna zacznie działać, ekran zaświeci się i 

wyświetli tryb pracy. Naciśnij ponownie przycisk włączania / wyłączania, 

urządzenie przestanie działać. 

2. Timer - regulator czasowy 

Naciśnij przycisk timer, aby ustawić godziny pracy: wybierz ustawienie 1 h, 2 

h, 3 h ... 8 h. Znak "00" oznacza, że timer nie działa, konieczne jest ręczne 

wyłączenie. 

3. Wymiana filtra 

Naciśnij przycisk przez 5 sekund. Zegar do zmiany filtra zostanie ustawiony 

automatycznie. Gdy czas pracy nagromadzi się do 3000 godzin, wskaźnik 

zmiany filtra zaświeci się. Następnie musisz zmienić filtr. Po zmianie filtra 

należy nacisnąć przycisk przez 5 sekund, aby zresetować licznik czasu. 

4. Ujemny jon tlenu 

Naciśnij przycisk ujemnego jonu tlenu, wskaźnik zaświeci się. Negatywny 

generator jonów tlenu zaczyna działać. Naciśnij ponownie ten przycisk, 

wskaźnik zgaśnie, a generator przestanie działać. 

 

Tryb automatyczny 

Uruchom urządzenie, czujnik jakości powietrza automatycznie wykryje jakość 

powietrza. Maszyna zmieni moc roboczą zgodnie z jakością powietrza, aby 

zagwarantować jakość powietrza w domu i zaoszczędzić energię.  

W tym trybie świeci się wskaźnik trybu automatycznego. 

 

Tryb manualny 

Uruchom maszynę, Urządzenie przejdzie w tryb pracy automatycznej z domyślną 

prędkością pracy. Możesz zmienić prędkość przepływu powietrza przez wciśnięcie 

przycisku „speed”. Po zmianie prędkości pracy wentylatora urządzenie przechodzi z 

automatycznego na manualny tryb pracy 



 

 
 

 

 

 

 

Tryb uśpienia 

Uruchom urządzenie i wybierz tryb uśpienia naciskająć przycisk „Sleep”. Podczas 

pracy w tym trybie urządzenie pracuje bardzo cicho. Wskaźnik trybu cichego 

zaświeci się, a pozostałe wskaźniki zgasną. Maszyna pracuje z małą prędkością. 
 

 

 

5 Czyszczenie i konserwacji 

 

Gdy wskaźnik wymiany filtra zaświeci się, filtr należy oczyścić. Proszę wyczyścić filtr 

wstępny, aby upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie. 

Wyjmij filtr zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na poniższym obrazku 

 
Użyj czystej wody lub kolektora kurzu, aby pozbyć się resztek pyłu na filtrze 

wstępnym. Upewnij się, że filtr wstępny jest suchy przed ponownym włożeniem go do 

urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Czujnik czystości powietrza 

Wyczyść czujnik jakości powietrza co najmniej raz na dwa miesiące, aby upewnić 

się, że maszyna jest w dobrym stanie. Jeśli jest używany w bardzo zapylonym 

otoczeniu, od czasu do czasu czyść czujnik. 

Pierwsze naciśnięcie Niska prędkość wiatru 

Drugie naciśnięcie Średnia prędkość wiatru 

Trzecie naciśnięcie Wysoka prędkość  wiatru 



 

 
 

Uwaga: gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest wysoka, na czujniku może 

pozostać woda kondensacyjna. W takim przypadku czujnik może nie być w stanie 

wykryć jakości powietrza. Dokładnie. Proszę wyczyścić czujnik, aby upewnić się, że 

maszyna jest w dobrym stanie. 

 

 

 

1. Oczyść wlot i wylot powietrza za pomocą szczotki. 

 

 

 

 

 

2. Zdejmij osłonę ochronną czujnika 

 

 

 

Użyj mokrego wacika, aby sprawdzić czujnik wlotu i wylotu 

powietrza. 

Użyj suchego wacika, aby wytrzeć czujnik. 

Przywróć ochronę. 

 

 

 

6 Zmień filtr 

Jeśli czas pracy skumuluje się do 4000 godzin, wskaźnik wymiany filtra zacznie 

migać, co oznacza, że będziesz musiał zmienić filtr lub urządzenie zostanie 

zablokowane. Któregoś dnia przed zamknięciem urządzenia będzie wydawać dźwięk 

"bibi" co 30 minut, aby przypomnieć o zmianie filtra. 

Gdy urządzenie zostanie zablokowane, bez względu na to, który przycisk naciśniesz, 

usłyszysz dźwięk "bibi". Możesz nacisnąć przycisk "on / off", aby wyłączyć 

urządzenie. 

Jeśli urządzenie jest zablokowane: 

• sprawdź, czy filtry wymagają zmiany 

• wyłączyć i odłączyć maszynę 

• zmień filtry 

 

Zdejmij filtr zgodnie z krokami pokazanymi na zdjęciach 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Zdejmij przycisk resetowania filtra za pomocą małego 

narzędzia 

 

Uwaga: 

1. Nie trzeba naciskać tego przycisku, jeśli wyczyścisz 

filtr wstępny. 

2. Podczas przełączania filtra, nie można wykonać 

resetowania, zanim wskaźnik filtra zacznie migać. 

3. Wykonaj reset po włączeniu i uruchomieniu 

urządzenia. 

 

7 Rozwiązywanie problemów 
 

Poniżej znajduje się podsumowanie najczęstszych problemów, jakie możesz 

napotkać podczas użytkowania tego urządzenia. Jeśli nie możesz rozwiązać 

problemów zgodnie z poniższymi wytycznymi, skontaktuj się z centrum obsługi 

klienta.  

 

 

 

 

Problemy Możliwe rozwiązania 

Maszyna nie może zostać uruchomiona 
 

Nie zmieniasz filtra. Musisz zmienić filtr, kiedy 
wskaźnik wymiany filtra zacznie migać. Twoja 
maszyna mogła zostać zablokowana. Zmień filtr i 
zresetuj urządzenie. 

Brak powietrza wydobywającego się z 
urządzenia 
 

Maszyna nie jest włączona. Tryb automatyczny 
jest włączony. Urządzenie automatycznie się 
wyłączy, aby oszczędzić energię, gdy jakość 
powietrza jest dobra. 
 

Powietrze wydobywa się znacznie 
wolniej 
 

Mogłeś zapomnieć o umieszczeniu jednego filtra 
wewnątrz urządzenia. Sprawdź, czy poprawnie 
zainstalowałeś filtry (patrz instrukcja obsługi), 
czujnik jakości powietrza jest mokry. Na czujniku 
może znajdować się skroplona woda. Proszę 
wyczyścić czujnik. Obszar zastosowania 
przekracza 26m2. 



 

 
 

Kolor wskaźnika jakości powietrza 
pozostaje taki sam 
 

Czujnik jest zbyt brudny, wyczyść czujnik, w 
pomieszczeniu nie ma wystarczającej wentylacji, 
otwórz na kilka minut okno. 

Podczas pracy urządzenia jest zbyt duży 
hałas 

Sprawdź, czy usunąłeś wszystkie materiały 
opakowaniowe 

Filtry zostały zmienione, ale wskaźnik 
zmiany filtra wciąż miga 

Sprawdź, czy zresetowałeś przycisk resetowania 
filtra 

Urządzenie przestaje działać, gdy 
wskaźnik zasilania jest nadal włączony 

Jakość powietrza jest bardzo dobra. Nie ma 
prędkości, aby oczyścić powietrze. 

Urządzenie nie działa 
Wskaźnik prędkości wiatru się świeci 
Inne 

Wada maszyny, zadzwoń do centrum obsługi 
posprzedażowej, aby uzyskać pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Parametry produktu 

 

Model GOLD BLACK 

Napięcie znamionowe 110V-240V 

Częstotliwość 50Hz 

Moc 50W 

Przepływ powietrza 330 m3/h 

Hałas ≤55db 

Poziom efektywności 
oczyszczania 

Klasa A 

Zastosowanie 50 m2 

Waga netto 8,5kg 

Wymiary 64 x 35,2 x 19 cm 

 

 

 

Wszystkie powyższe parametry zostały przetestowane zgodnie z normami GB/ T 

18801, GB 4706.1, GB 4076.45.  

 

Abyś mógł śledzić najnowsze informacje o naszych produktach, poświęć trochę 

czasu na wypełnienie tej karty i odeślij ją do siedziby naszej firmy. Dziękujemy za 

wsparcie. 

---- 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

 

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218  Częstochowa 


