
 

Oczyszczacz powietrza HEPA IV 

z funkcją sterylizacji UV 

Instrukcja obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem. 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem sprzedaży lub przedstawicielem handlowym. 

 
UWAGA! 

 Nigdy używaj światła UV przez cały czas pracy urządzenia. 

 Sugerowany czas naświetlania UV to 30-60 minut. 

 Nie patrz bezpośrednio w światło. 

 Nie używaj światła UV w pobliżu osób cierpiących na raka skóry. 

 

 

1. Wstęp, parametry produktu oraz budowa 

 

Rysunki mają charakter poglądowy. 



 
Oświadczenie: wszystkie podane tu informacje zostały dokładnie sprawdzone. Wszelkie ewentualne zmiany 

technologiczne lub aktualizacje oprogramowania zostaną uwzględnione w nowej specyfikacji.  

W razie zmian w wyglądzie produktu, jego kolorystyce i działaniu prosimy odnieść się do danych dotyczących 

zakupionego urządzenia. 

 

Specyfikacja techniczna: 

Trademark: HEPA IV 

Napięcie znamionowe: 220-240V AC 

Częstotliwość znamionowa: 50Hz 

Moc znamionowa: 35W 

Obszar działania: 30m2 

Funkcje filtrowania: 
Filtr podstawowy, HEPA, filtr węglowy aktywny, 
zimny filtr katalityczny, filtr anionowy, filtr UV 

Regulacja prędkości nawiewu: wielotrybowy 

Tryb czasowy: 2h, 4h, 6h, 8h 

Model: YL-803 

 

 

2. Bezpieczeństwo 

Przed użyciem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa  

 

Bezpieczne umiejscowienie: 

1. Produkt należy ustawić w odległości 2m od telewizora, radia oraz innych urządzeń elektrycznych. 

2. Należy zachować odległość 10cm od ściany względem prawego i lewego boku urządzenia. 

3. Produkt należy umieścić w pokoju o dobrej cyrkulacji powietrza. 

4. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon. 

 

Zakazy: 

1. Osoby nieupoważnione nie mogą dokonywać napraw i modyfikacji urządzenia bez zezwolenia. 

2. Surowo zabrania się obsługi urządzenia mokrymi dłońmi, ponieważ może to skutkować porażeniem prądem. 

3. Nie czyścić, nie naprawiać ani nie przesuwać włączonego urządzenia. 

4. Produkt jest wyposażony w szybkoobrotowy wiatrak, dlatego nie wolno wkładać przedmiotów do wlotu i wylotu 

powietrza, gdyż może to spowodować uszkodzenie ciała lub urządzenia. 

5. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu gazów łatwopalnych i wybuchowych ani wystawiać go na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych. 

6. Nie wolno używać urządzenia w miejscach wilgotnych, w których produkt jest narażony na kontakt z wodą  

(np. w łazience), ponieważ może dojść do porażenia prądem.  

 

 

 

 

W urządzeniu zamontowano lampę UV-C, która znajduje się pod obudową. Ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć oddawanego przez nią światła.   



 
 

 

3. Sposób użycia 

Instalacja wkładu filtra 

UWAGA: Przed instalacją wkładu filtra odłącz urządzenie od prądu 

(Poniższe rysunki mają charakter poglądowy.) 

   

1. Ustaw oczyszczacz 
pionowo. Jedną ręką trzymając 
urządzenie, a drugą wgłębienie  
w dolnej części oczyszczacza.  

Delikatnie pociągnij do siebie dolną 
część przedniej obudowy. 

2. Przytrzymaj boczne części obudowy 
i pociągnij do siebie górną część. 
Wyciągnij panel z górnej części 

produktu i zdejmij  
siatkę osłaniającą filtr. 

3. Pociągnij paski umieszczone nad 
filtrem i wyciągnij wkład filtra. 

 

Uwaga: sugerujemy noszenie rękawiczek przy wymianie wkładu filtra oraz wrzucenie zużytego wkładu do worka 

foliowego w celu uniknięcia „wtórnego zanieczyszczenia” środowiska spowodowanego przez stary wkład. 

1. Zdejmij opakowanie i zamontuj wkład filtra:  

Zdejmij opakowanie i wyciągnij z niego nowy wkład filtra. Sprawdź dokładnie przednią i tylną część wkładu,  

aby uniknąć złego montażu. Zamontuj wszystkie elementy z powrotem, tym razem w kolejności 3, 2, 1. 

2. Zamontuj obudowę wykonując poprzednie kroki w odwrotnej kolejności. 

 

Obsługa urządzenia: 

Postępuj zgodnie z ilustracją i instrukcjami poniżej. 

 

 



 
1. Podłączenie do prądu: włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka zasilania o napięciu 220-240V i częstotliwości 50Hz.  

UWAGA: nie ciągnij za kabel, nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami, w przeciwnym razie może dojść  

do porażenia prądem. Zagrożenie dla życia. Odłącz maszynę od prądu przed jej przemieszczaniem. 

2. Włączanie/Wyłączanie: włącz przycisk „ON/OFF”, aby włączyć urządzenie; wyświetlacz pokaże aktualny status. 

Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie. 

3. Ustawienia czasomierza: gdy wciśniesz przycisk „Timer”, zaświeci się lampka. Naciśnij przycisk „Timer” jeden raz, 

aby zwiększyć ustawienie czasu o 1 godzinę. Ustaw czas pracy na 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h. Naciśnij przycisk 

„timer” dziewięć razy, wyświetlacz pokaże odpowiedni czas. Odliczanie zaczyna się po ustawieniu czasu pracy.  

Po upływie tego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie. 

4. Tryb: po włączeniu urządzenie znajduje się w domyślnym trybie automatycznym, w którym samoczynnie 

dopasowuje prędkość nawiewu do jakości powietrza w pomieszczeniu. Naciśnij jednocześnie przycisk „Mode”,  

aby ustawić tryb oczyszczania i przycisk „Wind Speed”, aby wybrać prędkość nawiewu. Wciśnij przycisk dwa razy, 

aby ustawić tryb nocny; trzy razy, aby ustawić tryb wolnego nawiewu, wciśnij trzy razy, by ustawić tryb automatyczny 

oraz wciśnij jeszcze raz, aby ustawić tryb cykliczny. 

5. Wybór prędkości nawiewu: wciśnij przycisk „Wind Speed”, aby wybrać prędkość nawiewu, po czym nastąpi 

wybór „Wolnego nawiewu” (Low gear), „Średniego nawiewu” (Mid gear), „Szybkiego nawiewu” cyklicznego (High-end) 

oraz cichego trybu wolnego nawiewu. 

6. Światło ultrafioletowe: wciśnij przycisk „UV”, aby uruchomić pracę generatora światła ultrafioletowego i włączyć 

światło UV. Naciśnij przycisk ponownie, by wyłączyć tryb UV; światło UV przestanie świecić.  

(UWAGA: Jeśli używasz trybu UV przez 1 godzinę, wyłącz tryb na co najmniej pół godziny. W trybie 

 nocnym nie ma możliwości włączenia funkcji oczyszczania światłem UV. Zaleca się używanie tej funkcji  

w pomieszczeniu, w którym nie znajdują się ludzie ani zwierzęta. Po oczyszczaniu ultrafioletem należy 

wietrzyć pomieszczenie przez pół godziny.) 

 

4. Czyszczenie i konserwacja 

 
 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłącz urządzenie od prądu/upewnij się, ze nie jest 

ono podłączone do zasilania. 
 Zbada, czy filtr jest umieszczony właściwą stroną, aby zapewnić jego działanie. 

 Sugerujemy noszenie rękawiczek przy wymianie siatki i wkładu filtra oraz wrzucenie zużytego wkładu filtra 

do worka foliowego w celu uniknięcia „wtórnego zanieczyszczenia” środowiska spowodowanego przez 

stary wkład. 

Codzienne czyszczenie: 

1. Czyść urządzenie miękką, suchą szmatką: regularnie wycieraj kurz z urządzenia, zwracając uwagę na wlot  

i wylot powietrza, aby uniknąć nagromadzenia się kurzu. 

2. Czyszczenie wkładu filtra: 

1. Zaleca się czyszczenie wkładu filtra małymi szczotkami włosianymi lub odkurzaczem. 

2. Konieczne jest tylko czyszczenie wlotu filtra, nie trzeba czyścić jego tylnej części (poza ramą osłony). 

3. Kierunek czyszczenia: poziomo, w poprzek osłony, starając się tym sposobem oczyścić jak największą jej 

powierzchnię i unikając ruchów pionowych, mogących uszkodzić osłonę. 

4. Podczas czyszczenia odkurzaczem trzymaj wylot rury odkurzacza w niewielkiej odległości od osłony. 

5. Po pół roku można wyjąć filtr kompozytowy i wysuszyć tylną część na słońcu, aby odnowić działanie 

pochłaniające aktywnego węgla. 

 

 

Wymiana filtra 

1. Wymiana filtra: gdy minie okres 6-12 m-cy użytkowania filtra kompozytowego lub jeśli zostanie on uszkodzony, 

należy wymienić filtr (żywotność filtra różni się nieco w zależności od środowiska pracy). 



 
2. Nie wolno myć filtra i elementów w wodzie: można je czyścić zgodnie zaleceniami dotyczącymi codziennego 

czyszczenia dotyczącymi filtra. 

3. W celu wymiany filtra należy wybrać model pasujący do oryginalnie zastosowanego. 

 

5. Problemy i naprawa 

Przed zgłoszeniem produktu do naprawy zapoznaj się z poniższą tabelą. 

PROBLEM 
MOŻLIWA 

PRZYCZYNA 
MOŻLIWE ROZWIĄZANIE 

Urządzenie 

nie działa 

1. Nie podłączyłeś 

urządzenia do prądu 

lub kabel zasilający 

jest podłączony 

niewłaściwie. 

2. Nie włączyłeś 

urządzenia 

włącznikiem. 

1. Podłącz kabel zasilający do właściwego gniazdka i we właściwy sposób. 

2. Naciśnij włącznik na panelu, aby włączyć urządzenie. 

Nieskuteczne 

usuwanie 

dymu i 

brzydkich 

zapachów 

1. Zamontowałeś filtr 

w niewłaściwą 

stronę. 

2. Skończył się czas 

przydatności wkładu 

filtra do użycia. 

3. Wlot został 

zablokowany ciałem 

obcym. 

1. Upewnij się, że filtr jest zamocowany we właściwą stronę. 

2. Wymień wkład filtra. 

3. Usuń ciało obce z wlotu. 

Oddaj produkt do naprawy, jeśli: 

1. Urządzenie nie działa, albo działa nieprawidłowo, a problem nie znajduje się w powyższej tabeli  

lub zaproponowane rozwiązanie nie przynosi rezultatu. 

2. Do wnętrza urządzenia dostała się woda lub ciało obce; wystąpił nietypowy problem. 

 

*Kilka informacji dotyczących utrzymania filtra* 

1. Urządzenie może pracować przez 200 do 300 godzin, zastosowano w nim filtr kompozytowy, można czyścić 

odkurzaczem, a po czyszczeniu zamontować siatkę ochronną. 

2. Do czyszczenia filtra kompozytowego można używać odkurzacza lub szczotki włosianej (nie używać wody i nie 

zanurzać w wodzie). Umieszczenie filtra kompozytowego na słońcu odnowi jego właściwości absorbujące. 

3. Po 6-12 miesiącach użytkowania filtra kompozytowego lub w razie jego uszkodzenia, należy wymienić filtr. 

Przydatność filtra do użytku różni się nieco w zależności od środowiska pracy. 

4. Podczas pracy urządzenie i osłony filtra powinny być zamknięte, ponieważ pochłonięty kurz może wydostać się  

z powrotem na zewnątrz. 

 

 

Designed in Poland  
Made in P.R.C.   

 

Importer:  

BIG5 Krzysztof Czurczak  

ul. Wysockiego 41/6  

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.cronos.com.pl 


