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1 Opis produktu 

Cronos CUBE 

Urządzenie skutecznie usuwa wdychane cząstki, pył zawieszony PM2,5, formaldehyd, benzen, 

aminy, kurz, nieprzyjemny zapach, zarazki oraz inne zanieczyszczenia. 

Urządzenie jest małe i świetnie się prezentuje. Nadaje się do oczyszczania powietrza w 

zamkniętych pomieszczeniach takich jak salon, sypialnia, biuro, szpital i wiele innych. Sprawdzi się 

tak samo świetnie przy usuwaniu zanieczyszczeń po remoncie jak i w codziennym życiu. Ty i Twoja 

rodzina możecie cieszyć się świeżym i naturalnym powietrzem niczym w lesie lub przy wodospadzie 

oraz korzystać z właściwości prozdrowotnych naszego urządzenia. 

 

BUDOWA URZĄDZENIA 
 
1. Wylot powietrza 
2. Podstawa 
3. Zaślepka 
4. Panel kontrolny 
5. Wentylator 
6. Filtr HEPA 

 
 

 

 



 

2 Wymiana filtra 

Cronos CUBE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Za pomocą śrubokręta odkręć 

śrubki mocujące dolną 
pokrywę. 

 

 
Chwyć obiema dłońmi dwie 

narożne podpory, unieś dolną 
pokrywę i zdejmij ją. 

 
Unieś krawędź wkładu 

filtrującego, a następnie 
wyczyść go lub wymień. 

 

3 Obsługa urządzenia 
Cronos CUBE 

 

 
Uwaga: 

Aniony Bieg I Bieg II Bieg III Tryb pracy 1. Folia ochronna została zdjęta z 
wkładu filtrującego przed 
dostawą do użytkowania, w 
związku z czym wkład filtrujący 
może być używany bez 
dodatkowych czynności. 
2. Ponieważ we wkładzie 
filtrującym znajdują się cząstki 
węgla aktywnego, proszek 
węglowy może oddzielić się i 
brudzić oczyszczacz. 
Zabrudzenia można usunąć 
miękką szmatką nasączoną 
alkoholem. 
3. Panel jest zakryty folią – aby 
zapewnić właściwe reagowanie 
przycisków dotykowych, zdejmij 
folię. 

 

 

      

Dezodoryzacja Kurz Formaldehyd Bensen 
 

Sterylizacja 
 

 
 

 
  

Timer Prędkość nawiewu włącznik/wyłącznik 

 

 



 
 

• Włączanie: podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka 220-240V. Dotknij 
przycisk „ON/OFF” na panelu dotykowym, aby przejść do standardowego użytkowania 
oczyszczacza powietrza. 

• Wybierz prędkość nawiewu: dotknij przycisk „prędkość nawiewu”. Prędkość nawiewu 
można wybrać spośród trzech trybów. 

• Funkcja timera: Naciśnij przycisk „czas” (timer), aby ustawić czas pracy urządzenia. 
Kontrolka będzie mrugać przez ok. 3 sekundy, po czym oczyszczacz zatwierdzi żądany czas 
pracy (dioda przestanie migać). Zakres czasu w ustawieniach timera wynosi kolejno 30 min, 
1h, 2h, 3h, 5h. Po upływie ustawionego czasu oczyszczacz powietrza zatrzyma się 
automatycznie. 

• Tryb nocny: „Bieg I” jest trybem nocnym. Po 10s od wybrania „biegu I” zgasną wszystkie 
kontrolki z wyjątkiem lampki kontrolnej „biegu I”. Podczas ustawiania timera pozostałe 
kontrolki zapalą się na chwilę i zgasną po upływie 10 sekund od ustawienia czasu. 

• Wyłączanie: aby wyłączyć oczyszczacz powietrza, dotknij przycisk „ON/OFF”. 

 

4 Zalety urządzenia 

Cronos CUBE 

Niezwykle efektywne urządzenie filtrujące / oczyszczające powietrze 

 

Bardzo wydajny filtr stałych cząstek 
Filtr stałych cząstek jest pierwszą warstwą systemu filtrującego, która skutecznie 
filtruje bardzo drobne cząsteczki kurzu, wielkości nawet 0,1 mikrometra (co 
odpowiada 1/800 średnicy włosa). 

 

Aktywny węgiel 
Aktywny węgiel ma strukturę plastra miodu, z mnóstwem mikroporów i ogromną 
powierzchnią właściwą. Ma on zdolność usuwania trujących i szkodliwych gazów, 
takich jak formaldehyd, dimetylobenzen, fenol itp. oraz nieprzyjemnego zapachu 
uwalnianego do powietrza przez skórę, meble itp. Szkodliwe gazy, jak 
formaldehyd, oraz nieprzyjemny zapach są skutecznie oczyszczane i usuwane. 

 

Fotokatalizator 
Fotokatalizator to nowoczesne, zaawansowane technologicznie nanomateriały o 
silniejszym działaniu w zakresie redukcji katalitycznej pod wpływem 
oddziaływania promieniowania. Fotokatalizator spełnia różne funkcje, takie jak 
skuteczna redukcja formaldehydu, benzenu, metylobenzenu, dimetylobenzenu, 
amoniaku oraz innych trujących 
i szkodliwych gazów, a także sterylizuje, rozkłada toksyny uwalniane przez 
mikroorganizmy, usuwa nieprzyjemny zapach oraz zabrudzenia. 



 

 

 

 
Wyjątkowo wydajny generator anionów 
Aniony mają zdolność neutralizacji cząstek o ładunkach dodatnich i ujemnych 
oraz redukcji kurzu o ładunku dodatnim, a także eliminacji szkodliwych 
drobnoustrojów i trującego gazu, dzięki czemu skutecznie oczyszczają powietrze! 
Aniony efektywnie usuwają też cząsteczki PM2,5. Anion zwany „witaminą 
powietrza” może wpływać na zwiększenie zawartości, wchłanianie i metabolizm 
tlenu we krwi oraz wzmacniać odporność organizmu. 

 

5 Konserwacja urządzenia 

Cronos CUBE 

 

1. Za każdym razem po upływie 1000h wymień filtr. 
2. Nie używaj produktu w pomieszczeniach, w których gromadzi się sadza (takich jak np. 

kuchnia), ponieważ urządzenie nie jest przystosowane do filtrowania sadzy. 
3. W tym produkcie dochodzi do rozładowania ładunku statycznego, w związku z czym inne 

przedmioty ani materiały nie mogą się z nim stykać. Powstawanie elektryczności 
statycznej jest normalnym zjawiskiem powodowanym przez jonizację generatora 
anionów. 

Nie przechylaj 
Trzymaj poza 

zasięgiem dzieci 
Nie wyciągaj wtyczki 

mokrymi dłońmi 

Nie wystawiaj na 
działanie wysokiej 
temperatury ani 

promieni słonecznych 

Nie dotykaj wylotu 
powietrza z powodu 

elektryczności 
statycznej 

Nie używaj 
uszkodzonego 

przewodu 

Nie czyść płynami 
rysującymi 

powierzchnię 

Nie demontuj 
oczyszczacza 
samodzielnie 

 

Typowa usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Oczyszczacz nie działa 

Kabel zasilania nie jest 
podłączony do prądu lub 

nastąpiła awaria zasilania. 

Podłącz kabel zasilania oraz 
zapewnij prawidłowy dopływ 

prądu. 

Nie włączono przycisku 
włączającego. 

Wciśnij przycisk „on/of”. 

Słaby efekt oczyszczania 

Skończył się czas 
przydatności filtra do użytku. 

Wymień wkład filtra. 

Wylot i/lub wlot powietrza jest 
zatkany. 

Usuń ciało obce z wylotu i/lub 
wylotu powietrza. 

Wkład filtrujący został 
nieprawidłowo zamontowany. 

Zainstaluj wkład filtrujący 
prawidłowo. 

 
Jeśli usterki nie można usunąć żadną z wyżej opisanych metod, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
posprzedażową obsługą klienta wyznaczoną przez producenta. Nie demontuj oczyszczacza 
samodzielnie, gdyż wiąże się to z niebezpieczeństwem. 

 



 
 

6 Parametry techniczne 

Cronos CUBE 

 

Model JP-09 

Powierzchnia działania 10-20m2 

Napięcie i częstotliwość znamionowa 220-240V / 50-60Hz 

Maksymalna prędkość nawiewu 130 m3/h 

CAPA 60 

Nieprzyjemny zapach usuwany przez aktywny węgiel 13QB 

Ilość ujemnych jonów tlenu 6x106 

Zakres temperatury otoczenia -20 - 70°C 

Moc znamionowa 5W 

Przepływ powietrza 30m3/h 

HEPA ≥ 0,1 μm 

Wartość absorpcyjna aktywnego węgla 28mr 

Zakres oczyszczania cząstek PM1,0 ~ PM2,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Producent: 
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 
Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China 

 

 


