
Instrukcja obsługi 
Oczyszczacza powietrza

Cronos Pure YL-806

Dziękujemy za zakup naszego oczyszczacza powietrza. Przed pierwszym użyciem
prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować  ją na przyszłość. 
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1. Zasady bezpieczeństwa 
Zastrzeżenia
1. Nie należy dopuszczać do kontaktu tego produktu z wodą.
2. Nie używaj wody, płynów, detergentów ani żadnych łatwopalnych materiałów do 
czyszczenia tego urządzenia.
3. Nie zastawiaj wlotu i wylotu powietrza.
4. Nie używaj przedłużacza, chyba że zostanie zatwierdzony przez lokalne władze.
5. Nie używaj tego urządzenia, jeśli jest uszkodzony.
6. Nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
7. Jeśli nie używasz oczyszczacza przez długi czas, odłącz przewód zasilający.
8. Nie używaj tego produktu w środowisku o dużych zmianach temperatury.
9. Jeśli produkt emituje nietypowe dźwięki lub gaz i dym, należy natychmiast wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z centrum wsparcia technicznego.
10. Jeśli wtyczka nie nadaje się do zastosowania w gnieździe, skontaktuj się z 
wykwalifikowaną osobą, aby zainstalować odpowiedni stojak zasilający. Nie zmieniaj 
wtyczki ani nie używaj wtyczki adaptera.

Środki ostrożności
1. Postępuj zgodnie z etykietą na tabliczce znamionowej, aby upewnić się, że urządzenie 
jest podłączone prawidłowo. 
2. Jeżeli zasilacz jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego 
wykwalifikowanego specjalistę. 
3. Upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i że wtyczka nie będzie wypadać 
ani się nie nagrzewać.  
4. Upewnij się, że produkt i sąsiednie ściany lub przedmioty mają co najmniej 30 cm
odległości od wylotu i wlotu powietrza.
5. Używaj wyłącznie oryginalnego filtra zaprojektowanego przez naszą firmę dla tego 
produktu.
6. Nie pchaj, nie wystawiaj, nie miażdż, nie uderzaj ani nie wkładaj ostrych przedmiotów 
do dowolnej części produktu.
7. Odłącz zasilanie przed czyszczeniem lub konserwacją tego produktu.

2. Budowa urządzenia 



3. Przed pierwszym użyciem
1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
2. Usuń całe opakowanie (kartony, folia itd.) i wyczyść wszystkie wyjmowane części 
miękką  suchą ściereczką wewnątrz produktu.
3. Ustaw produkt na suchym, stabilnym i gładkim poziomie. Zapewnij rozsądną 
przestrzeń tak aby nie blokować wloty i wylotu powietrza w urządzeniu.  
4. Przed włożeniem wtyczki sprawdź, czy gniazdo zasilania spełnia wymagania 
urządzenia.
5. Podczas korzystania z funkcji jonów ujemnych w wyjątkowo cichej sytuacji słychać 
cichutki dźwięk działania urządzenia, co jest normalne. Wynika to z aktywacji 
generatora, uwalniającego dużą ilość jonów ujemnych.

4.  Instrukcja obsługi
Podłącz produkt do odpowiedniego gniazdka elektrycznego 
1. Włącz / wyłącz
Włączanie: dotknij przycisku włączania / wyłączania pilota, aby uruchomić urządzenie.  
będzie domyślnie działał przy średniej prędkości wiatru za każdym razem gdy się go 
włączy.
Wyłączanie: Naciśnij ponownie przycisk Wł. / Wył., Aby wyłączyć uruchomione 
urządzenie.
2. Wybór prędkości wiatru
Wybierz żądaną prędkość wiatru zgodnie z trybem.
1) Działanie w trybie ogólnym: Gdy przepływ ludzi jest niewielki, zaleca się
do wykorzystania średnią prędkości wiatru.
2) Praca w trybie cichym: zalecana jest niska prędkość wiatru
3) Działanie w trybie wysokiej wydajności: Gdy zanieczyszczenie w pomieszczeniu jest 
wysokie lub jest wielu ludzi, zaleca się stosowanie wysokiej prędkości wiatru.



3. Ustawienie czasu
Dostępne są 4 ustawienia czasu dla 2H, 4H, 6H i 8H, lampki kontrolne odpowiadają za
odpowiedni czas.
4. Przełącznik jonów ujemnych
Po naciśnięciu przycisku zapala się wskaźnik jonów ujemnych. 
 

5. Czyszczenie i konserwacja
1. Odłącz zasilanie przed czyszczeniem filtra.
2. Czyszczenie korpusu produktu:
Użyj miękkiej, suchej szmatki, aby usunąć kurz i brud z powierzchni.
Wskazówka: Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj wilgotnej szmatki, aby delikatnie 
zetrzeć powierzchnię, ale nie używaj szorstkich materiałów.
3. Za pomocą miękkiej szczotki usuń kurz nagromadzony we wlocie i wylocie powietrza.

6. Rozwiązywanie problemów
Problem Rozwiązanie

Produkt nie działa 
poprawnie

Sprawdź czy urządzenie jest włączone oraz sprawdź wtyczkę 
zasilania. 

Brak wypływu powietrza 
na wylocie powietrza

Sprawdź czy urządzenie jest włączone oraz sprawdź wtyczkę 
zasilania. 

Urządzenie działa przez 
jakiś czas, a jakość 
powietrza się nie poprawia

Być może powietrze w pomieszczeniu jest zbyt długo 
zanieczyszczone. W razie potrzeby możesz dodać więcej 
działających urządzeń lub używać tego produktu przez dłuższy 
czas nie przerwanej pracy.

Produkt wydaje 
nienormalny dźwięk

Proszę upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały 
zlikwidowane. 

Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.

Jeśli produkt działa nieprawidłowo, skontaktuj się z centrum 
obsługi klienta lub dowolnym dystrybutorem.

7. Specyfikacja produktu 
Model: YL-806
Nazwa produktu: Oczyszczacz powietrza Cronos Pure
Zasilanie: 220V~/ 50Hz
Moc: 35W
Pokrycie: 50m²
Materiał: ABS
Wymiary: 33 x 22 x 50.5 cm

-----
Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041


