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Obsah balení

Čistička vzduchu UV-C (1×) Stručná příručka (1×)

Poznámka: Před prvním použitím vyjměte z filtrů plastové sáčky.

Bezpečnostní pokyny
Než začnete čističku vzduchu používat, přečtěte si všechny níže uvedené rady a varování.

• Používejte pouze podle pokynů v uživatelské příručce.
• Nedovolte jednotku obsluhovat dětem nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi bez dohledu dospělé osoby.
• Určeno pouze pro použití v zásuvce 220–240 V, 50 Hz.
• Používejte pouze v interiéru.
• Jednotku používejte pouze tehdy, je-li zcela sestavena.
• Nikdy se nedotýkejte jednotky mokrýma rukama ani nedovolte, aby přišla do kontaktu s vodou.
• Před odpojením napájecího zdroje vypněte všechny ovládací prvky.
• Před přemísťováním nebo čištěním jednotky a v případě, že se nepoužívá, jednotku vždy odpojte od zdroje 

napájení.
• Při vyjímání zástrčky napájecího kabelu vždy držte zástrčku a nikdy za kabel netahejte.
• Tato čistička vzduchu nenahrazuje při vaření řádnou ventilaci, pravidelné vysávání ani digestoř nebo ventilátor.
• Ponechejte alespoň 20 cm prostoru za jednotkou a po obou stranách jednotky a nad ní ponechejte alespoň 30 cm 

prostoru.
• Pokud je jednotka v provozu, umístěte ji nejméně 2 m od zařízení, která vyzařují elektrické vlny, například televizorů, 

rádií a hodin, aby nedocházelo k elektrické interferenci.
• Nepoužívejte jednotku v koupelnách, v kuchyních, na vlhkých místech či v blízkosti krbů, ani ji neumisťujte do 

blízkosti hořlavých produktů, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru.
• Jednotku nečistěte vodou ani jinou kapalinou včetně hořlavých produktů.
• Nikdy jednotku nepoužívejte, pokud se zdá, že jsou zástrčka nebo kabel poškozené. Neprodleně se obraťte na 

autorizovaného distributora nebo kvalifikovaného pracovníka, který provede kontrolu a opravu.
• Nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu prsty ani cizí předměty a neucpávejte je tím, že na odvod vzduchu 

nebo před přívod vzduchu umístíte nějaké předměty.
• Nic na jednotku nepokládejte a nesedejte si na ni.
• Neumísťujte jednotku přímo pod klimatizaci, protože by do jednotky mohla odkapávat kondenzace.
• Nepoužívejte tuto jednotku, když v interiéru používáte prostředky odpuzující hmyz (aerosoly) nebo na místech 

s mastnými usazeninami, hořícím kadidlem nebo chemickými výpary.
• Nepoužívejte jednotku v místnosti, kde dochází k zásadním změnám teploty, protože by mohlo dojít ke kondenzaci 

uvnitř jednotky.
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Schéma produktu
Ovládací panel

Rukojeť

UV žárovka

Odvod 
vzduchu

Napájecí 
kabel

Uhlíkový filtr Předfiltr + filtr HEPA

Přední panel

Technické údaje
Model CS-EB350A
Napětí 220-240V~ 50Hz; 60Hz
Příkon 50Hz: 80W; 60Hz: 110W
Oblast pokrytí Až 42 m²
Hladina hlučnosti 66 dBA (max.)
CADR 350 m³/h (206 CFM)
Životnost filtru 2000 hodin
Hmotnost 6,88 kg
Rozměry 374 (Š) x 215 (H) × 594 (V) mm

Čisticí systém

Čistý vzduchZnečištěný 
vzduch

1 2 3 4
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1. Omyvatelný předfiltr
Zachytí velké částice, například lidské vlasy, zvířecí chlupy a prachové částice. Pomáhá prodloužit životnost 
filtrů HEPA a filtrů s aktivním uhlím.

2. Skutečný filtr HEPA
Zachytí až 95 % alergenů a vzduchem přenášených škodlivin o velikosti až 0,3 mikronu. Mezi tyto alergeny 
patří prach poškozující plíce, spory plísní, spory rostlin, lupy domácích zvířat a pyl.

3. Filtr s aktivním uhlím
Neutralizuje pachy a těkavé organické sloučeniny (VOC), například formaldehyd a benzen, a také další škodlivé 
výpary vypouštěné domácími přístroji.

4. Světlo UV-C (254 nm)
Inaktivuje mikroby, například bacily, viry, houby a bakterie.

Ukazatel kvality vzduchu

Jemné částice
(PM2,5)

Relativní vlhkost vzduchu v % Teplota ve °C.

Digitální displej na přední straně čističky vzduchu ukazuje aktuální kvalitu vzduchu měřením úrovně jemných 
částic (PM2,5), relativní vlhkosti v interiéru a vnitřní teploty.

Jemné částice (PM2,5)
PM2,5 označuje částice v ovzduší (PM) o průměru menším než 2,5 mikrometru, což představuje asi 3 % průměru 
lidského vlasu. Tyto částice mohou pocházet z různých zdrojů uvnitř budov, od chemikálií v čisticích prostředcích, 
stavebních produktů, nábytku a koberců až po plísně, bakterie, prachové roztoče či dokonce z vaření. Studie ukázaly, 
že vdechování příliš jemných částic může způsobovat zdravotní problémy a vyvolávat nebo zhoršovat chronická 
onemocnění, jako je astma, infarkt myokardu, bronchitida a jiné dýchací problémy.

Vzhledem k mnoha nepříznivým účinkům, které mohou jemné částice mnoha lidem způsobovat, jsou částice PM2,5 
jednou z hlavních znečišťujících látek, které pečlivě sledují zdravotnické orgány na celém světě. Níže uvedená 
tabulka uvádí hrubé údaje o tom, jaké úrovně PM2,5 jsou škodlivé:

μg/m³ Kvalita vzduchu v interiéru
<75 Dobrá

76–150 Průměrná
>151 Špatná
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Relativní vlhkost v interiéru
Zdravou kvalitu vzduchu v interiéru také dobře signalizují úrovně vlhkosti. Obecně je v interiéru optimální relativní 
vlhkost 45 až 60 %. Aby se omezilo množení roztočů, plísní a bakterií, doporučuje se 50% vlhkost. V chladnějších 
klimatických podmínkách lze preferovat nižší vlhkost 30 až 40 %, aby na oknech a jiných površích nedocházelo ke 
kondenzaci.

Ovládací panel

Rychlost 
ventilátoru

Tlačítko

Časovač 
Tlačítko

UV 
Tlačítko

Napájení
Tlačítko  
Zap/Vyp

Resetovat 
filtr

Tlačítko

Dětský zámek

Tlačítko časovače
Čističku vzduchu lze načasovat tak, aby byla v provozu po dobu 1, 2, 4 nebo 8 hodin, a po uplynutí zvolené provozní 
doby se automaticky zastavila.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadované nastavení časovače (rozsvítí se kontrolka LED).
Chcete-li vybrat nepřetržitý provozní režim, opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky 
časovače.

Tlačítko UV
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete funkci světla UV-C.

TlačítkoVypínač
Stisknutím tohoto tlačítka čističku vzduchu zapnete nebo vypnete.

Tlačítko Resetovat filtr
Tato kontrolka začne blikat po 2000 hodinách provozu a signalizuje, že je třeba vyměnit filtry. Po výměně filtrů toto 
tlačítko stiskněte a resetujte.

Tlačítko rychlosti ventilátoru
Čistička vzduchu má tři rychlosti ventilátoru a tři režimy (režim spánku, režim turbo, automatický). Opakovaným 
stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovanou rychlost ventilátoru (rozsvítí se kontrolka LED).

Funkce dětské pojistky
Stisknutím a podržením tlačítek Resetovat filtr a Rychlost ventilátoru po dobu 3 sekund zapnete funkci dětské 
pojistky.
Kontrolka tlačítka napájení bude blikat (0,5 sekundy svítí a 0,5 sekundy nesvítí), což signalizuje, že je aktivována 
funkce dětské pojistky. Je-li aktivována funkce dětské pojistky, nebude mít stisknutí tlačítek na ovládacím panelu 
žádný vliv.
Chcete-li funkci dětské pojistky deaktivovat, stiskněte a podržte tlačítka Resetovat filtr a Rychlost ventilátoru po 
dobu 3 sekund. Všechna tlačítka ovládacího panelu začnou opět fungovat normálně.
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Návod k obsluze
Poznámka: Před prvním použitím vyjměte z filtrů plastové sáčky.

1. Zapojte jednotku do vhodné elektrické zásuvky.
2. Stisknutím tlačítka napájení jednotku zapnete.
3. V případě potřeby změňte nastavení časovače, rychlosti ventilátoru nebo UV (viz popis ovládacího panelu).
4. Stisknutím tlačítka napájení jednotku vypnete.

Pokud jednotku nepoužíváte, vypněte ji a odpojte od elektrické zásuvky.

Čištění a údržba
Čištění jednotky
• Před čištěním jednotky vždy odpojte zdroj napájení.
• Jednotku nevkládejte do vody ani ji nemyjte přímo vodou.
• K čištění jednotky nepoužívejte alkohol, olej, benzen ani žádný žíravý nebo hořlavý čisticí  

prostředek.
• K čištění jednotky použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem a po čištění se  

přesvědčte, že je jednotka zcela suchá.
• Pravidelně čistěte vnitřní a vnější povrch, aby se na něm neshromažďoval prach
• Postup údržby nebo výměny filtrů se nachází u pokynů pro výměnu filtrů.

Pokyny pro skladování
Pokud se jednotka nebude delší dobu používat, zabalte ji a uskladněte tak, aby na ni nepůsobila vlhkost a přímé 
sluneční světlo:
• Odpojte zdroj napájení jednotky.
• Vyčistěte předfiltr.
• Pomocí měkkého hadříku vyčistěte přívod a odvod vzduchu.

Upozornění
Správné používání a pravidelná údržba zaručují efektivní provoz a prodlužují životnost jednotky. Nepokoušejte 
se opravovat nebo seřizovat žádné elektrické nebo mechanické funkce na této jednotce. Veškerý servis by měl 
provádět pouze kvalifikovaný personál.

Výměna filtru
Ukazatel výměny filtru
Po 2000 hodinách provozu začne během provozu blikat kontrolka tlačítka „Resetovat filtr“. To znamená, že je třeba 
v čističce vzduchu vyměnit filtry.
Filtry vyměňte podle níže uvedených pokynů. Poté stisknutím tlačítka Resetovat filtr resetujte časovač výměny 
vestavěného filtru.

Pokyny pro výměnu filtru
Čistička vzduchu se dodává s filtry namontovanými uvnitř, před prvním použitím čističky vzduchu je však z filtrů 
nutné odstranit plastový obal.
Při výměně za nové filtry odstraňte veškeré obaly a filtry do jednotky vložte podle níže uvedeného popisu.

• Při vyjímání nebo vkládání filtrů umístěte jednotku proti stěně, abyste dosáhli větší stability.
• Přesvědčte se, že jste filtry vložili ve správném pořadí a poloze.
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Krok 1.
Uchopte horní část předního panelu a zatažením dopředu jej sejměte 
z čističky vzduchu.

Krok 2.
Odstraňte z předfiltru s filtrem HEPA a uhlíkového filtru veškerý 
obalový materiál.

Krok 3.
Vložte uhlíkový filtr do čističky vzduchu tak, aby štítek směřoval k vám.

Krok 4.
Vložte předfiltr s filtrem HEPA do čističky vzduchu tak, aby štítek 
směřoval k vám.

B

A

Krok 5.
Znovu připevněte přední panel tak, že panel nejprve nasadíte do spodní 
strany čističky vzduchu (A). Poté jemně zatlačte horní část panelu proti 
tělu čističky vzduchu (B) a zajistěte ji.
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Údržba předfiltru
• Předfiltr pravidelně čistěte, aby byl zachován výkon čističky vzduchu.
• Předfiltr je možné pomocí ručních nástavců (bez rotačních kartáčů) opatrně vysávat.
• K čištění předfiltru nepoužívejte žádné roztoky, kartáče ani ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškození 

filtru.

Údržba filtru HEPA / filtru s aktivním uhlím
• Filtr HEPA / filtr s aktivním uhlím není omyvatelný.
• K pravidelnému jemnému čištění filtru HEPA lze použít vysavač.
• Až se rozsvítí kontrolka výměny filtru, vyměňte filtry za nové.

Průvodce odstraňováním problémů
Problém Pravděpodobná příčina Řešení

Jednotka není v provozu

Napájecí kabel není zapojen Zapojte napájecí kabel

Napájecí kabel není zapojen 
správně

Zapojte napájecí kabel  
správně

Není správně připevněn přední 
kryt

Znovu připevněte přední kryt

Hlasitý zvuk

Nejsou rozbalené filtry Vyjměte filtr z obalu
(Viz pokyny k výměně filtru)

Příliš mnoho prachu na předfiltru Vyčistěte předfiltr

Filtry HEPA a filtr s aktivním uhlím 
jsou znečištěné

Vyměňte filtry HEPA a filtr s aktivním 
uhlím

Neobvyklý hluk
Uvolněné díly uvnitř jednotky Obraťte se na zákaznické servisní 

střediskoMotor je rozbitý

Kontrolky nesvítí Chyba řízení obvodu produktu Obraťte se na zákaznické servisní 
středisko

Kontrolka UV-C nesvítí
Funkce UV-C je vypnuta Stiskněte tlačítko UV-C.

Světlo UV-C je rozbité nebo je 
třeba ho vyměnit

Obraťte se na zákaznické servisní 
středisko

Omezené proudění vzduchu
Filtry jsou znečištěné Vyměňte filtry

Nejsou rozbalené filtry Vybalte filtry


