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KULLANIM GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TALİMATLAR

 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.
 Cihaza ıslak elle dokunmayın.
 Cihazın yakınında çocukların bulunması halinde çok dikkatli olunmalıdır!
 Cihazı tasarlandığından farklı amaçlar için kullanmayın.
 Cihazı, kablosunu ve �şini suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın.
 Cihaz çalışırken onu gözetimsiz bırakmayın.
 Cihaz kullanılmadığı veya temizleniyor olmadığı sürece daima �şi
prizden çekin.

 Cihazın kendisinde, �şinde veya kablosunda bir hasar olması
durumunda cihazı kullanmayın - böyle bir durumda cihaz onarım
için yetkili bir servise teslim edilmelidir.

 Cihazı dış mekanda kullanmayın.
 Kabloyu keskin kenarlara asmayın ve sıcak yüzeylerle herhangi
bir şekilde temas etmesini önleyin.

 Güç kablosunda hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
 Cihazı sıcak yüzeylere yerleştirmeyin.
 Cihazı elektrikli ve gazlı ocak, kazan, fırın ve benzeri nesnelerin
yakınlarına yerleştirmeyin.

 
 Bu cihaz sadece hane içi kullanım için tasarlanmıştır.
Cihazı kuru, düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.

 Kullanmadan önce cihazın tüm parçalarının doğru şekilde takıldığından
daima emin olun.

 Hasar, yangın veya yaralanma riskinden kaçınmak için daima
üretici tarafından önerilen parçaları kullanın

 Cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak bilgi veya
talimat almadıkça ve ilgili tehlikeleri anladıklarından emin
olunmadığı sürece bu cihazın 8 yaşın altındaki çocuklar ve �ziksel,
duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmaması gerekir. Temizlik ve
kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

 Çocukların cihazla oynamamalarını sağlayın.
 Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
 Fişi prizden kabloyu çekerek çıkarmayın.
 Cihaz, harici bir zaman ayarı sistemi veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile çalışabilecek şekilde tasarlanmamıştır.

 Güç kablosunu ıslak elle takmayın.
 Çocuklarınızın güvenliğini sağlamak için lütfen tüm ambalaj
materyallerini (plastik poşetler, kutular, polistiren vb.) onların
ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
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 UYARI! Boğulma tehlikesi olduğundan, küçük çocukların
folyo ile oynamasına izin vermeyin!

 Bu ünite üzerindeki herhangi bir elektriksel veya mekanik işlevi
onarmaya veya ayarlamaya çalışmayın. Bunu yapmak garantinizi
geçersiz kılacaktır. Ünitenin içinde kullanıcının bakım yapabileceği
herhangi bir parça yoktur.

 Cihazı hava sirkülasyonunun engellenmediği bir yere yerleştirin. Hava
giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın. Kullanım sırasında cihazın üzerini
örtmeyin. Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.

 Havada metal tozları, metal talaşları veya yanıcı gazlar varsa hava
�ltresini kullanmayın.

 Kurulumu yapılmış �ltreler olmadan hava temizleyiciyi kullanmayın.
 Ellerinizi veya diğer nesneleri hava giriş ve çıkışlarına koymayın. 
CİHAZA GENEL BAKIŞ
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1. Ön panel
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Dokunmatik kontrol paneli

a. "İşlev" düğmesi - UV lambasını ve
iyonlaştırıcı işlevini seçin

b. "Mod" düğmesi - "Otomatik" veya
"Sessiz" modu seçin

c. "Zaman" düğmesi - zaman ayarı
işlevini seçin

d. "Sıfırlama'' düğmesi
e. 

hızını seçin
f. “Güç” düğmesi – hava temizleyiciyi

açma/kapama düğmesi
g. “Zaman” LEDleri
h. Hava temizleyici hız LEDleri
i. UV LEDi
j. İyonlaştırıcı LED

k. “Otomatik” LED
l. "Sessiz" LED

m. Güç açık LEDi
n. karanlık sensörü

7. Hava egzoz ızgarası
8. Muhafaza
9. Hava kalitesi göstergesi
10. UV lambaları (2x)
11. Tutma yeri
12. Hava kalitesi sensörü erişim paneli

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

temizleyici ayrıca bir UV-C lambası ve bir hava iyonlaştırıcısına sahiptir.

 
 Kalan tozu, polenleri, alerji yapabilecek maddeleri, küf sporlarını ve dumanı

 

 
Fotokatalitik �ltre- Titanyum dioksit kaplama, UV lambalarından ultraviyole ışığın
oluşumuna neden olur. Fotokataliz, herhangi bir organik ve kimyasal kirletici maddenin etkili bir
şekilde uzaklaştırılmasına yarar

 

 UV-C lambaları: virüsleri, bakterileri ve mikropları öldürerek havanın biyolojik arıtımını sağlar. 
 iyonlaştırıcı: iyonlaştırıcı, iç ortam havasının iyonik dengesini düzenlemek ve doğal yerlerde

bulunan havayı üreterek sağlığınızı iyileştirmek için negatif iyonlar üretir. Örneğin bir ormanda
veya deniz kenarında olduğu gibi.

 ZAMAN AYARLAYICI: hava temizleyiciyi durdurma zamanını ayarlar.
 OTOMATİK: hava temizleyici, hava �ltreleme hızını algılanan hava kalitesine göre otomatik

olarak ayarlayacaktır. 
 "SESSİZ" işlevi - fark edilmeyen ve sessiz bir çalışma performansı sağlamak için fan dönüş hızını azaltır

Havadaki tozu, tüyü ve alerji yapabilecek maddeleri temizlemek için havanın ön �ltrelenmesi.

  
 Hava kalitesi LEDleri: hava temizleyici, iç mekan havasının kalitesini sürekli olarak izler ve bildirir.

FİLTRE DEĞİŞTİRME LEDi : hava temizleyici �ltre durumunu izler; bu LED, aktif �ltrenin ve
HEPA �ltresinin değiştirilmesi gerektiğinde yanar.

  

İLK KULLANIMDAN ÖNCE 

1. Hava temizleyiciyi ambalajından çıkarın, tüm plastik poşetleri, ekleri ve güvenlik kilitlerini
ve kapakları çıkarın.

2. Güç şebekenizin hava temizleyicinin isimlik değerleriyle eşleştiğini doğrulayın.
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3. (2), (3), (4), (5) �ltreleri hava temizleyiciden çıkarın, şe�af bantları UV lambalarından
(10) yavaşça çıkarın ve koruyucu folyoyu �ltrelerden çıkarın. Filtreleri hava
temizleyiciye takın (bkz: "FİLTRELERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI").

Şekil 1

Şekil 3

 Şekil 7 Şekil 6

 Şekil 5Şekil 4

Şekil 2

1. Ön panele iyi bir erişim sağlayın.
2. Ön paneli (1) iki elinizle kavrayın. Ön panelin üst kenarını manyetik mandallardan

yavaş ve sağlam bir hareketle ayırın, ön paneli 45° açılacak şekilde eğin ve ön paneli
yukarı kaldırın (Şekil 1).

 

3. Ön �ltreyi (2) çıkarın. Ön �ltre, 6 çıtçıtlı bağlantı elemanıyla tutulur (Şekil 2).

FİLTRELERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI
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4. HEPA �ltrelerini (3), karbon �ltresini (4) ve fotokatalitik �ltreyi (5) hava temizleyiciden
çıkarın (şekil 3).

5. Koruyucu folyoyu yeni �ltrelerden çıkarın (şekil 4).
6. Filtreleri aşağıdaki sırayla hava temizleyicinin içine takın (şekil 5):

Fotokatalitik (peteği) �ltre (5)- 
karbon �ltresi (4) (siyah)- 
HEPA �ltresi (3) (beyaz)- 

Her bir �ltreye sabitlenen çıkıntıların dışa baktığından emin olun - bu durum ileride �ltrenin
çıkarılmasını kolaylaştıracaktır.

UNUTMAYIN! Dış �ltre kenarlarını kapatmayın - �ltre kenarlarındaki sünger yeterli sızdırmazlık sağlar.

7. Ön �ltreyi (2) hava temizleyiciye, tüm çıtçıtlı bağlantı elemanları kullanılacak şekilde takın
(şekil 6). Filtre takıldığında, ızgara tutma yerleri dışa bakmalıdır.

8. Ön paneli (1), muhafazanın (8) alt kenarı boyunca mandallara düzgün bir şekilde
sabitleyerek kapatın (şekil 7). Manyetik kilitlerin paneli düzgün tuttuğundan emin olun.

9. Ön panel düzgün şekilde sabitlenip kapatılmazsa hava temizleyici çalışmaya başlamayacaktır.
10.  Hava temizleyicinin arkasındaki plakaya yeni �ltrelerin takılma tarihini not edin.

CİHAZIN KULLANILMASI

1. Hava temizleyiciyi kuru, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin. Havanın serbestçe dolaşması
için hava temizleyicinin etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olun (hava temizleyicinin
her iki yanında en az 50 cm). Hava temizleyici yalnızca dikey olarak çalışabilir.

2. Güç kablosunu bir elektrik prizine takın. Bağlantının gerçekleştiği tüm LEDlerin kısa yanıp
sönmesi, kısa çok tonlu ses ve LEDin (6m) kırmızı renkte yanmasıyla belirtilecektir.

3. Hava temizleyiciyi "Güç" düğmesiyle (6f) başlatın. Hava temizleyici kısa bir ses ile havayı
�ltrelemeye başlayacaktır. Her düğme basıldığında kısa süre bip sesi çıkar.. 

4. "Hız" düğmesi (6e) ile istenen hava �ltreleme hızını ayarlayın. Dört hız seçebilirsiniz,
düğmeye (6e) sonraki her basış, ilgili LED (6h) ile gösterilen daha yüksek hızı seçer. En
yüksek hız seçildiğinde tüm LEDler yanar (6h). Düğmeye (6e) tekrar basıldığında, en düşük
hız yeniden seçilir gibi...

Düşük 
hız

Orta
hız

Yüksek
hız

En yüksek
hız

5. "Zaman" düğmesi (6c) hava temizleyiciyi kapatma zamanını ayarlar. Kullanılabilir zaman
ayarları: 1, 4 ve 8 s. Kapalı olarak ayarlanan zaman LEDi (6g) ile gösterilir. "Zaman" işlevini
devre dışı bırakmak için, LEDler (6g) sönene kadar düğmeyi basılı tutun (6c).

6. "İşlev" düğmesi (6a), UV antibakteriyel lambaların ve hava iyonlaştırıcısının çalışmasını
kontrol eder. (6a) Aşağıdaki gibi çalışır:

sadece hava iyonlaştırıcısı açık- 
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sadece UV lambaları açık- 
hava iyonlaştırıcısı ve UV lambaları açık- 
hava iyonlaştırıcısı ve UV lambaları kapalı- 

UV lambaları ve hava iyonlaştırıcısı açıkken (6i) ve (6j) LEDleri yanar.

UNUTMAYIN! Fotokatalitik �ltre, yalnızca UV lambaları açıkken tam kapasiteye ulaşabilir. 

7. "Mod" düğmesi (6b) iki çalışma modundan birini etkinleştirir:
"Otomatik" - hava temizleyici, �ltrelenmiş hava kalitesine göre �ltreleme hızını
otomatik olarak seçer.

- 

"Sessiz" - hava temizleyici ses anlamında en fark edilmeyen fan çalışmasını sağlayacaktır.
Uygun çalışma modu seçildiğinde LED (6k) veya (6l) yanar.

- 

8. Hava temizleyici açıldığında hava kalitesini izler ve bunu hava kalitesi göstergesiyle
(9) belirtir. Gösterge, 2,5 mikrometre veya daha küçük asılı toz partikülleri (PM2,5 -
partikül madde 2,5) için metreküp başına mikrogram (μg/m³) olarak ifade edilen uygun
renkleri ve dijital değeri gösterir. Tek tek renkler aşağıdaki hava kalitesini ifade eder:

mavi - mükemmel hava - PM 2,5 0'dan 50 μg/m³'e- 
yeşil - iyi hava - PM 2,5 51'den 100 μg/m³'e- 
mor - normal hava - PM 2,5 101'den 150 μg/m³'e- 
kırmızı - kirli hava - PM 2,5 150 μg/m³'ün üzerinde- 

Hava kalitesi sensörünün düzgün çalışması bir zaman gecikmesi gerektirir. Bu nedenle
göstergede görünen hava durumu gerçek hava durumundan biraz farklı olabilir. Ayrıca sensör,
belirli atmosferik koşullar (nem, sıcaklık, basınç vb.) için kalibre edilmiştir. Bu unsurlardaki
değişimler hava temizleyici göstergelerini bir miktar etkileyebilir. Hava göstergesini devre dışı
bırakmak için “Sıfırla” düğmesini (6d) kullanın. Düğmeye tekrar basıldığında hava kalitesi
göstergesi yeniden etkin hale gelecektir.

9. Hava temizleyici, karanlık sensörü (6n) ile donatılmıştır. Bu sensör akşam karanlığından
sonra odadaki LEDleri ve hava kalitesi göstergesini karartır.

10. Hava temizleyiciyi kapatmak istiyorsanız, "Güç" düğmesine (6f) basın ve güç kablosunu
çıkarın.
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SORUNLAR VE SORUN GİDERME

SORUN

HAVA TEMİZLEYİCİ 

BAŞLATILAMIYOR

HAVA TEMİZLEYİCİ FANI ÇALIŞMIYOR

ÇÖZÜM

Ön paneli çıkarın ve yeniden takın 

Kabloyu şebekeye bağlayın.

Yetkili bir servis merkeziyle iletişime geçin

Hava temizleyiciyi doğru şekilde başlatın

Yetkili bir servis merkeziyle iletişime geçin

Hava temizleyiciyi düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.

Filtreleri ve folyoyu çıkarın

ZAYIF HAVA TEMİZLEYİCİ PERFORMANSI Ön filtreyi temizleyin 

Filtreleri değiştirin 

Hava giriş veya çıkışının tıkanıklığını giderin

Filtreleri ve folyoyu çıkarın

NEDEN
Yanlış monte edilmiş ön panel

Güç yok

Hasarlı fiş veya kablo

Hava temizleyici kapalı

Hasarlı fan motoru

Hava temizleyici yanlış konumlandırılmış

Koruyucu folyo filtrelerden çıkarılmamış

Kirli ön filtre

Çok kirli HEPA ve karbon filtreleri

Tıkalı hava girişi veya çıkışı

Koruyucu folyo filtrelerden çıkarılmamış

Hava temizleyicinin etrafında yetersiz boşluk

Düzgün şekilde olmadan veya yanlış sırayla 

takılmış filtreler

Hava temizleyicinin her iki tarafında en az 50 
cm boşluk bırakın.

Filtreleri düzgün şekilde takın.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UNUTMAYIN! Hava temizleyiciyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce güç kablosunu şebekeden çekin.

UNUTMAYIN! Cihaz gövdesini (8) suya sokmayın! Hasar ve elektrik çarpması riski!

UNUTMAYIN! Hava temizleyici filtreleri ve hava kalitesi sensörü en az iki ayda bir temizlenmelidir. Bu parçalar 
çok kirliyse veya yoğun şekilde kullanılmışsa, onları daha sık temizlemelisiniz.

1. Hava temizleyici muhafazasını (8) ve ön paneli (1) temiz, yumuşak ve kuru bir bezle 
temizleyin. Bezi biraz suyla nemlendirmiş olabilirsiniz; eğer öyleyse daha sonra hava 
temizleyiciyi silerek kurulayın. Kalıcı kirleri çıkarmak için nötr/hafif ev deterjanları kullanın. 
Hava filtresi haznesini ve hava deliklerini iyice temizleyin. 

2. Ön filtreyi (2) hafifçe vakumlayın ve ardından ılık suyla yıkayıp kurutun. Mekanik bir hasar 
bulunursa ön filtreyi değiştirin.

3. HEPA (3) ve karbon filtresi (4) çok yavaş bir şekilde sert fırça ile temizlenebilir. Filtrelere 
zarar vermemek için çok dikkatli olun. Filtreleri suya sokmayın, onları herhangi bir sıvı 
kullanmadan temizleyin. Hava temizleyici, filtre değiştirme göstergesi ile donatılmıştır. 
Titreşimli hava temizleyici anahtarı LEDi (6m) ile belirtilir. Filtreler değiştirildiğinde 
göstergeyi sıfırlayın ve "Sıfırla" düğmesini (6e) en az 5 saniye basılı tutun. Bununla birlikte 
filtreler hava temizleyici değiştirilmeleri gerektiğini belirtmese bile en az 12 ayda bir 
değiştirilmelidir.

4. Fotokatalitik filtre (5) 3 yılda bir değiştirilmelidir. Bunun dışında onu düzenli olarak güneş 
ışığına maruz bırakmalısınız (en az 2 saat). Bu, sistemin tamamen çalışır durumda olmasını 
sağlayacaktır.

5. Hava kalitesi sensörü aşağıdaki şekilde temizlenmelidir: 
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- yumuşak bir fırçayla sensör erişim panelindeki (12) tozu temizleyin (şekil 8)
- erişim panelini çıkarın (şekil 9)
- sensörü nemli kulak çubuğuyla temizleyin ve kuru bir çubukla silin (şekil 10)
- erişim panelini yeniden kapatın
-  

Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10

6. UV lambaları 3 yılda bir değiştirilmelidir. UV lambalarını aşağıdaki şekilde değiştirin:
- tüm filtreleri çıkarın
- Her bir UV lambası güç terminalini düz bir tornavidayla yavaşça açın ve lamba 

konnektörünü terminalden yavaşça çıkarın (şekil 11) 

Şekil 11

- terminalleri tekrar açarak yeni UV lambalarını takın. Metal tutamakların her lambayı sıkıca 
kavradığından emin olun

- filtreleri yeniden takın 

UNUTMAYIN! Açıkken doğrudan UV-C lambasına BAKMAYIN!

7. Hava iyonlaştırıcısı herhangi bir bakım gerektirmez.
8. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda kuru bir odada ambalajında saklayın. Uzun süreli 

depolamalardan önce cihazı yukarıda belirtildiği gibi temizleyin. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik özellikler için ürün künyesine bakın. Güç kablosu 
uzunluğu: 1,50 m

DİKKAT!  MPM agd S.A., ürünün teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

DİKKAT! MPM agd S.A., teknik verileri değiştirme hakkını saklı tutar.

ÜRÜNÜN UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ (atık elektrikli ve elektronik ekipman)

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması 
gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, atık cihazı 
atık ev aletleri servis noktasına götürün veya evden alınmasını isteyin. Atık elektrikli ve elektronik 
ekipmanın yeri ve güvenli bir şekilde nasıl atılacağı hakkında ayrıntılı bilgi almak için, satıcınız veya yerel 
Çevre Koruma Müdürlüğü ile iletişime geçin. Cihazı diğer kentsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.

Polonya  




