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OCZYSZCZACZ POWIETRZA
instrukcja użytkowania
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WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza prosimy o przeczy-
tanie wszystkich informacji. Instrukcję obsługi należy starannie prze-
chowywać.

1. Jeżeli zachodzi konieczność użytkowania oczyszczacza powietrza
w pobliżu dzieci, to nie wolno pozostawiać go bez nadzoru.  

2. Nie wolno użytkować oczyszczacza powietrza na wolnym po-
wietrzu.

3. Nie wolno użytkować urządzenia w pobliżu nawilżacza powietrza,
w łazience, pralni lub w innych wilgotnych pomieszczeniach, 
w sąsiedztwie basenu kąpielowego lub w miejscach, gdzie może
pryskać woda.

4. Ustawić oczyszczacz powietrza w pozycji pionowej lub poziomej
na równej, poziomej i stabilnej powierzchni. Zadbać o stabilne usta-
wienie, tak aby oczyszczacz powietrza nie przewrócił się ani nie spadł.
Oczyszczacz powietrza należy użytkować tylko w pozycji pionowej
lub poziomej. W celu uzyskania optymalnego wyniku oczyszczania
należy zachować minimalny odstęp 100 cm od ścian, mebli lub
innych przedmiotów. 

5. Należy rozwinąć cały kabel. Niezupełnie rozwinięty kabel może
prowadzić do przegrzania i spowodować pożar. Uważać, aby kabel
zasilający nie był przeszkodą, o którą się można potknąć oraz nie
kłaść na nim żadnych przedmiotów. 

6. Nie wolno stosować przedłużacza ani bezstopniowego regulatora
prędkości. Może to prowadzić do przegrzania, pożaru albo porażenia
prądem. 

7. Oczyszczacz powietrza należy podłączyć do gniazdka jednofa-
zowego, zasilanego napięciem sieciowym o wartości podanej na
tabliczce znamionowej. 

8. W przypadku nieużywania, przemieszczania, czyszczenia lub
konieczności dotykania oczyszczacza powietrza należy go wyłączyć i
wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.
Wyciągając wtyczkę z gniazdka nie wolno ciągnąć za przewód. 

9. Utrzymywać w czystości oczyszczacz powietrza. Niedopuszczać,
aby do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza przedostały się
jakieś przedmioty, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub
pożar. Nie wolno przykrywać oczyszczacza powietrza. Nie wolno
ustawiać na nim żadnych przedmiotów. Nie wolno stosować
urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów. 

10. Nie wolno zanurzać oczyszczacza powietrza w wodzie ani 
w innych cieczach ani polewać go wodą lub innymi cieczami. 

11. Oczyszczacz powietrza można zacząć użytkować dopiero po
prawidłowym i kompletnym zmontowaniu w sposób opisany 
w rozdziale „Pierwsze uruchomienie”.  

12. Systematycznie czyścić oczyszczacz powietrza, przestrzegając
przy tym instrukcji czyszczenia.

13. Oczyszczacz powietrza należy użytkować zgodnie z zaleceniami
zawartymi w poniższej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych
zaleceń może spowodować obrażenia, pożar lub porażenie prądem.

14. Oczyszczacz powietrza przewidziany jest wyłącznie do użytku

prywatnego, wewnątrz pomieszczeń, nie wolno go używać do celów
profesjonalnych. 

15. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić
w autoryzowanym przez producenta punkcie naprawczym, gdyż
potrzebne są do tego narzędzia specjalne.

16. Nie wolno użytkować oczyszczacza powietrza, jeżeli jest uszko-
dzony lub może wykazywać uszkodzenia. 

BUDOWA

1. przewód zasilający z wtyczką

2. nóżki

3. pokrętło przełącznika mocy

4. włącznik jonizatora

5. lampka kontrolna jonizatora

6. elektroniczny wskaźnik wymiany filtra

7. otwór wlotowy powietrza

8. wypustki zamknięcia

9. pokrywa filtra

10. filtr wstępny – wielokrotnego użytku

11. obsada filtra wstępnego 

12. kaseta filtra

13. filtr z węgla aktywnego

14. filtr HEPA 

15. obsada filtra

16. otwór wylotowy powietrza

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakować oczyszczacz powietrza i usunąć materiały opakowa-
nia. 

2. Sprawdzić, czy pokrętło przełącznika mocy (3) ustawione jest 
w pozycji WYŁ. (0), a wtyczka przewodu zasilającego (1) nie jest
podłączona do gniazdka sieciowego.

3. Ustawić oczyszczacz powietrza na właściwych dla wybranej pozy-
cji (poziomej albo pionowej) nóżkach (2). 

4. Zwolnić wypustki zamknięcia (8) i zdjąć pokrywę filtra (9) 
z oczyszczacza powietrza. 

5. Lekko wcisnąć kasetę filtra (12) w kierunku do dołu i wyjąć ją 
z obsady (15). 

6. Zdjąć z kasety filtra (12) wszystkie materiały opakowania. 

7. Włożyć z powrotem kasetę filtra (12) do obsady (15), aż do słyszal-
nego zatrzaśnięcia. Założyć z powrotem pokrywę filtra (9) w taki
sposób, aby wypustki zamknięcia (8) zatrzasnęły się. Sprawdzić, czy
pokrywa filtra (9) jest dobrze zamocowana. 



39

POLSKI 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ustawić oczyszczacz powietrza na nóżkach (2) w pozycji poziomej
albo pionowej na równej, poziomej i wytrzymałej powierzchni. W celu
uzyskania optymalnego wyniku oczyszczania należy zachować mini-
malny odstęp 100 cm od ścian, mebli i innych przedmiotów. 

Wskazówka: Podczas pracy oczyszczacza powietrza wciągane są
duże ilości powietrza. Powierzchnie otaczające urządzenia należy
regularnie czyścić i/lub odkurzać, aby nie dopuścić do gromadzenia
się kurzu i zanieczyszczeń. Może to dodatkowo wydłużyć okres
użytkowania filtra. Jeżeli urządzenie ustawione jest na jasnej
wykładzinie dywanowej należy podłożyć pod spód matę itp., aby
zapobiec zabrudzeniu się wykładziny. Jest szczególnie ważne 
w miejscach, gdzie powietrze zanieczyszczone jest dymem z kominka,
pieca lub z innych źródeł. 

2. Sprawdzić, czy pokrętło przełącznika mocy (3) ustawione jest 
w pozycji WYŁ. (0) i podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego (1) do
gniazdka sieciowego.

3. Ustawić pokrętło przełącznika mocy (3) w wymaganej pozycji:

I = mały wydatek powietrza

II = średni wydatek powietrza

III = duży wydatek powietrza

Aby uzyskać stałą wydajność oczyszczania powietrza, urządzenie
powinno pracować przez 24 godziny na dobę. Oczyszczacze powi-
etrza są skuteczniejsze w pomieszczeniach, w których okna i drzwi
są zamknięte. 

4. Aby włączyć jonizator należy ustawić włącznik jonizatora (4) 
w pozycji I. Zapala się lampka kontrolna jonizatora (5). Jonizator
wspomaga oczyszczanie i odświeżanie powietrza. 

5. W celu wyłączenia oczyszczacza powietrza ustawić pokrętło
przełącznika mocy w pozycji WYŁ. (0) i wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego (1) z gniazdka sieciowego. 

WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRA

Elektroniczny wskaźnik wymiany filtra i wymiana kasety filtra

System filtrujący składający się z filtra wstępnego, filtra z węgla akty-
wnego i filtra HEPA separuje cząstki zanieczyszczeń typu pył, woń i
gazy z powietrza. Okres użytkowania kasety filtra (12) wynosi ok. 6
miesięcy. Jest to tylko wartość orientacyjna. Okres użytkowania
zależy od czasu pracy i od koncentracji cząsteczek zanieczyszczeń
w powietrzu. W przypadku użytkowania oczyszczacza powietrza 
w otoczeniu o dużej koncentracji cząstek zanieczyszczeń (np. pyłków,
kurzu lub dymu) lub stałej pracy urządzenia, okres użytkowania ulega
skróceniu. Należy regularnie sprawdzać stan filtrów.

Opisywany oczyszczacz powietrza posiada wskaźnik wymiany filtra,
który przypomina użytkownikowi o wymianie kasety filtra. Okres ten
jest ustalany na podstawie czasu pracy. Dioda wskaźnika wymiany
filtra (6) świeci stale w kolorze czerwonym. 

Przy wymianie kasety filtra (12) należy postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi w rozdziale „Pierwsze uruchomienie“. 

Po założeniu nowej kasety filtra (12) należy zresetować wskaźnik
wymiany filtra.  Wyłączyć oczyszczacz powietrza, włożyć do otworu
we wskaźniku wymiany filtra końcówkę wkładu do długopisu lub
zszywkę i przytrzymać przez 5 sekund, aż zgaśnie czerwona lampka
kontrolna. 

Jeżeli kaseta filtra została wymieniona przed zaświeceniem się lamp-
ki kontrolnej w kolorze czerwonym, należy zresetować wskaźnik
wymiany filtra. 

Wskazówka: Kaseta filtra nie nadaje się do mycia. 

Czyszczenie filtra wstępnego

Filtr wstępny separuje większe cząstki zanieczyszczeń z powietrza.
W celu uzyskania optymalnego wyniku oczyszczania zalecamy
czyszczenie filtra regularnie co 2 tygodnie. 

1. Zwolnić wypustki zamknięcia (8) i zdjąć pokrywę filtra (9) 
z oczyszczacza powietrza. 

2. Wyjąć ostrożnie filtr wstępny (10) z obsady (11). 

3. Ostrożnie wytrzepać filtr wstępny (10) albo wymyć go ręcznie 
w letniej wodzie. Przed ponownym założeniem filtra wstępnego (10)
do obsady należy go całkowicie wysuszyć  

4. Założyć z powrotem pokrywę filtra (9) w taki sposób, aby wypustki
zamknięcia (8) się zatrzasnęły. Sprawdzić, czy wypustki zamknięcia
(8) są dobrze umocowane. 

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Zalecamy systematyczne czyszczenie oczyszczacza powietrza. Dla
zachowania sprawności technicznej urządzenia należy przestrzegać
poniższych zaleceń. 

Czyszczenie

Zalecamy czyścić oczyszczacz powietrza co najmniej raz 
w miesiącu.  

1. Sprawdzić, czy pokrętło przełącznika mocy (3) ustawione jest 
w pozycji WYŁ. (0) i wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego (1) 
z gniazdka sieciowego.

2. Wyczyścić zewnętrzną powierzchnię oczyszczacz powietrza suchą
i miękką ściereczką. Otwory wlotowe i wylotowe powietrza czyścić za
pomocą odkurzacza ze szczotką. Nie wolno stosować środków do
szorowania ani chemicznych środków czyszczących.

3. Nie dopuszczać, aby do wnętrza urządzenia przedostała się woda.
Nie myć oczyszczacza powietrza pod bieżącą wodą ani nie zanurzać
go w wodzie. 
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Przechowywanie

W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu oczyszczacza powie-
trza (ok. 3 – 4 tygodni), zalecamy Państwu następujący sposób 
przechowywania:

1. Sprawdzić, czy pokrętło przełącznika mocy (3) ustawione jest 
w pozycji WYŁ. (0) i wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego (1) 
z gniazdka sieciowego.

2. Wyjąć kasetę filtra (12) z oczyszczacza powietrza w sposób
opisany w rozdziale „Pierwsze uruchomienie“ i założyć z powrotem
pokrywę filtra (9). Szczelnie zapakować kasetę filtra (12) w woreczek
foliowy. 

3. Wyczyścić oczyszczacz powietrza w sposób opisany w rozdziale
„Czyszczenie“ i „Czyszczenie filtra wstępnego“.

4. Oczyszczacz powietrza przechowywać w chłodnym, suchym
miejscu. 

5. Jeżeli chcecie Państwo ponownie uruchomić oczyszczacz powie-
trza, należy wyjąć kasetę filtra (12) z worka foliowego i wykonać 
czynności opisane w w rozdziale „Pierwsze uruchomienie“. 

Utylizacja

Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowa-
niu informuje, że urządzenia nie można wyrzucać do
śmieci, lecz należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. 

Prawidłowo utylizując urządzenie wnosicie Państwo wkład w ochronę
środowiska i zdrowia współobywateli. Nieprawidłowa utylizacja
stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia. 

Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można otrzymać 
w ratuszu miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub 
w punkcie sprzedaży urządzenia. 

Przepisy te obowiązują tylko w krajach członkowskich UE. 

WARUNEK ZAKUPU

Nabywca produktu firmy KAZ przejmuje na siebie, jako warunek
kupna, odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie i konserwację
nabytego urządzenia zgodnie z treścią instrukcji obsługi. Nabywca
lub użytkownik musi samodzielnie zdecydować, kiedy i jak długo
będzie użytkować produkt firmy KAZ.

UWAGA: W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW Z OPISYWANYM

PRODUKTEM FIRMY KAZ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WSKA-

ZÓWEK PODANYCH W WARUNKACH GWARANCJI. NIE NALEŻY

PODEJMOWAĆ PRÓB OTWIERANIA LUB SAMODZIELNEJ

NAPRAWY URZĄDZENIA FIRMY KAZ, PONIEWAŻ POWODUJE

TO UTRATĘ UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH ORAZ GROZI

WYPADKIEM LUB SZKODAMI MATERIALNYMI.

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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