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•	Nie wolno dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękami. 
	 W	przeciwnym	wypadku	może	dojść	do	porażenia	prądem	elektrycznym.

•	Zabrania się stosowania napięcia zasilającego innego niż wskazane na urządzeniu.
	 Do	zasilania	należy	stosować	prąd	zmienny	o	napięciu	220-230	V.	W	przeciwnym	wypadku	
może	dojść	do	przegrzania	i	pożaru	lub	trwałego	uszkodzenia	urządzenia.

•	W celu uniknięcia uszkodzenia kabla zasilającego i gniazda:
»	 Zabrania	się	cięcia,	odrapywania,	ponownego	dopasowywania,	nadmiernego	odkształcania,	 
zginania,	skręcania	i	pociągania	za	kable	zasilające.	Nie	można	stawiać	żadnych	ciężkich	
obiektów	na	kablach	i	wtyczkach.

»	 Używanie	 uszkodzonych	 kabli	może	 spowodować	 porażenie	 prądem	 elektrycznym,	 spięcie	
i	pożar.

•	Nie wolno otwierać ani dokonywać zmian w oczyszczaczu powietrza bez pozwolenia.
	 Demontowanie	oczyszczacza	powietrza	 lub	dokonywanie	w	nim	zmian	bez	pozwolenia	
może	spowodować	porażenie	prądem	elektrycznym,	awarię	lub	pożar.	Skutkuje	to	również	
utratą	gwarancji.

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W	celu	uniknięcia	obrażeń	u	siebie	i	innych	osób	oraz	uszkodzenia	mienia	należy	postępo-
wać	zgodnie	z	poniższymi	środkami	ostrożności.

Jeśli	zasilanie	urządzenia	uległo	uszkodzeniu,	jego	wymianę	w	celu	uniknięcia	nie-
bezpieczeństwa	 należy	 powierzyć	 producentowi	 urządzenia	 lub	 centrum	 usług	
serwisowych.	Procedura	serwisowa	oraz	adresy	placówek	znajdują	się	na	stronie	
internetowej:		www.klarta.pl/kontakt.

OSTRZEŻENIA
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•	Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.   
W	przeciwnym	wypadku	urządzenie	może	się	 samoistnie	uruchomić	 i	 spowodować	
porażenie	prądem	elektrycznym.

•	Przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza należy upewnić się, że wtyczka została 
prawidłowo włożona do gniazda zasilającego, a samo gniazdko działa prawidłowo.

 W	przeciwnym	wypadku	może	dojść	do	porażenia	prądem	elektrycznym,	przegrzania,	a	na-
wet	pożaru.	Nie	wolno	używać	uszkodzonej	wtyczki	ani	poluzowanego	gniazda	zasilającego.

•	Należy regularnie czyścić wtyczkę zasilającą.
 Jeśli	na	wtyczce	zasilającej	zbiera	się	kurz,	może	dojść	do	uszkodzenia	jej	izolacji,	a	w	konsek-
wencji	do	pożaru.	Należy	wyjąć	wtyczkę	zasilającą	i	wyczyścić	ją	suchą	szmatką	(nie	wolno	
używać	mokrej	szmatki).	Jeśli	urządzenie	nie	będzie	używane	przez	dłuższy	czas,	powinno	
zostać	odłączone	od	źródła	zasilania.

•	Nie wolno umieszczać żadnych metalowych przedmiotów przy wylocie powietrza 
lub otworach wlotowych.

	 W	przeciwnym	wypadku	może	 dojść	 do	 ich	 kontaktu	 z	wewnętrznymi	 elementami	
i	skutkować	porażeniem	elektrycznym	lub	uszkodzeniem	urządzenia.

•	Do czyszczenia oczyszczacza powietrza nie wolno używać rozpuszczalników takich jak 
benzen, rozcieńczalnik itp. Należy trzymać urządzenie z dala od aerozoli stosowanych 
do odstraszania owadów.

	 W	przeciwnym	wypadku	oczyszczacz	powietrza	może	ulec	uszkodzeniu	lub	może	dojść	
do	spięcia	prowadzącego	do	porażenia	prądem	elektrycznym	lub	pożaru.

W	przypadku	wystąpienia	poniższych	sytuacji,	 
należy	natychmiast wyłączyć zasilanie:
•		 awaria	któregokolwiek	z	przełączników,
•		wyrzucanie	bezpieczników	instalacji	elektrycznej,
•		 nadmierna	temperatura	kabli	lub	wtyczek,
•		 zapach	spalenizny,	nienaturalne	dźwięki,	 
porażenie	prądem	elektrycznym,

•		wszelkie	inne	anomalie	i	awarie.

UWAGA
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•	Nie można używać oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu, w którym obecne 
są pestycydy. Środki chemiczne mogą się kumulować we wnętrzu urządzenia, a na-
stępnie wydostawać się, powodując ryzyko dla zdrowia.

	 Po	 użyciu	 środków	 owadobójczych	 pomieszczenie	 należy	 dokładnie	 przewietrzyć,	
a	dopiero	następnie	użyć	oczyszczacza	powietrza.

•	Należy utrzymywać obudowę urządzenia w suchym stanie.
	 W	przeciwnym	wypadku	może	dojść	do	porażenia	prądem	elektrycznym	lub	pożaru	
na	skutek	spięcia.

•	Podczas wyjmowania wtyczki zasilającej, należy przytrzymać ją i nie ciągnąć za kable.
Może	to	spowodować	spięcie	 lub	uszkodzenie	kabli,	 skutkujące	pożarem	 lub	porażeniem	
elektrycznym.

•	Nie wolno używać oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu, w którym występują 
cząsteczki tłuszczów.

	 Na	przykład	użycie	w	kuchni	może	skrócić	żywotność	filtra	oczyszczacza	powietrza.

•	Niniejsze urządzenie nie powinno być używane jako wentylator.

•	Nie wolno stosować oczyszczacza powietrza przy zbyt wysokiej temperaturze, 
w warunkach wysokiej wilgotności.

	 Używanie	urządzenia	na	przykład	w	łazienkach	może	spowodować	upływ	prądu	grożący	
porażeniem	prądem	elektrycznym	lub	pożarem.

•	Należy trzymać urządzenie z dala od substancji lotnych i łatwopalnych obiektów, 
a w szczególności iskier.

	 W	przeciwnym	wypadku	może	dojść	do	pożaru.
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2. OPIS PRODUKTU

Panel	sterowania
z	wyświetlaczem

Panel	sterowania
z	wyświetlaczem

Filtr	z	węglem	aktywnym

Filtr	wstępny

Filtr	HEPA Panel	przedni

Panel
przedni

Wlot	powietrza
(obie	strony)

Wylot
powietrza

Czujnik	jakości
powietrza

Uchwyt	do
przenoszenia
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FASTTURBO SLOW SILENT

2.1.  Opis funkcji panelu sterowania

2.2.  Pozostała zawartość opakowania

Komunikat	informujący	
o	konieczności	
wymiany	filtrów

Poziom	pyłu	PM2.5	
wyrażony	w	µg/m³

Tryb	cichy

Funkcja	jonizacji

Tryb	szybki Tryb	wolnyTryb	bardzo	szybki

Tryb	automatyczny
Blokada	
rodzicielska

Przycisk	funkcji	jonizacji
/reset	zegara	wymiany	filtra

(należy	przytrzymać	minimum	3	s,	 
aby	zresetować	zegar	filtra)Przycisk	regulacji	prędkości	oczyszczacza

/blokada	rodzicielska
(należy	przytrzymać	3	s,	aby	włączyć	lub	wyłączyć	blokadę) Przycisk	włączania	i	wyłączania

Przycisk	
trybu	Sleep	
(trybu	snu)

PILOT 
ZDALNEGO 

STEROWANIA
Włączanie/
wyłączanie

Jonizacja

Prędkość	
oczyszczania

Tryb	snu

Blokada	
rodzicielska

Speed Sleep

Anion

ON/OFF

Child lock
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2.3  Sposoby demontażu i instalacji przedniego panelu

① Sposób demontażu przedniego panelu
Należy	chwycić	za	wyżłobienie	po	obu	stronach	przedniego	panelu	i	delikatnie	pociągnąć	
górną	część	w	swoją	 stronę,	aby	odblokować	magnetyczną	blokadę	drzwi.	Następnie	 
wystarczy	pociągnąć	dolną	część,	żeby	całkowicie	zdemontować	przedni	panel.

② Sposób instalacji przedniego panelu
Aby	ponownie	założyć	przedni	panel,	należy	
dopasować	 i	włożyć	 jego	dolne	wypustki	
do	wyżłobień	urządzenia,	a	następnie	do-
cisnąć	górną	część,	aż	do	zadziałania	ma-
gnetycznej	blokady	drzwi.	

Wyjęcie	panelu	przedniego	nie	wymaga	użycia	siły.	 
Siłowe	wyjmowanie	panelu	może	spowodować	uszkodzenie	
elementów	montażowych.

UWAGA
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20 cm 20 cm

20 cm

2.4  Umiejscowienie oczyszczacza powietrza

W	celu	zapewnienia	odpowiedniej	cyrkulacji	w	pomieszczeniu,	niezbędne	jest	pozostawienie	 
przynajmniej	20	cm	wolnej	przestrzeni	pomiędzy	wlotami	powietrza	po	obu	stronach	
urządzenia	a	powierzchnią	ściany	lub	zasłoną.

Należy	również	upewnić	się,	że	przestrzeń	pomiędzy	wylotem	a	tylną	ścianą	wynosi	przy-
najmniej	20	cm.	Odległość	od	telewizora	lub	radia	powinna	wynosić	co	najmniej	1	metr.

Zaleca	się	używać	jeden	oczyszczacz	powietrza	do	jednego	pomieszczenia,	gdyż	przepływ
powietrza	między	pomieszczeniami	w	typowym	budownictwie	jest	utrudniony.	Jeśli	po-
wierzchnia	pomieszczenia	przekracza	maksymalną	powierzchnię	pracy	urządzenia,	w	celu	
utrzymania	dobrej	jakości	powietrza	należy	zastosować	dwa	oczyszczacze.

Jeśli	 urządzenie	 jest	 używane	w	 tym	 samym	miejscu	przez	dłuższy	 czas,	 ściana	wokół	
wylotu	powietrza	może	ulec	zabrudzeniu.	Zabrudzenie	to	wynik	następującego	nad	wylotem	
oczyszczacza	uderzania	dużej	 ilości	 powietrza	 czystego	pomieszanego	 z	powietrzem	
brudnym.

Aby	zapewnić	odpowiednią	wentylację	 i	wysoką	wydajność,	wejścia	 i	wyloty	powietrza	
nie	mogą	być	zablokowane.
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2.5  Zakładanie filtrów

INFORMACJA
Do	prawidłowej	pracy	w	oczyszczaczu	powietrza	wszystkie	filtry	muszą	być	prawidłowo	
zamontowane.	
Należy	rozpakować	każdy	filtr	z	folii,	a	następnie	umieścić	je	w	oczyszczaczu	powietrza.

WSKAZÓWKA
Zaleca	 się	 zachować	ostrożność	 podczas	 instalacji	 przedniego	panelu;	 a	w	 szczególności	
uważać	na	swoje	dłonie.

Przed	zakładaniem/wymianą	filtrów,	należy	upewnić	się,	że	
wtyczka	zasilająca	została	odłączona	od	źródła	zasilania.	
Nie	można	używać	oczyszczacza	bez	zainstalowanych	filtrów.	
Przed użyciem trzeba wyjąć każdy filtr z folii!

UWAGA

MONTAŻ FILTRÓW KROK PO KROKU: 

① Przygotowanie urządzenia 
Należy	wyjąć	oczyszczacz	powietrza	z	opakowania	 i	ustawić	go	na	stabilnej,	płaskiej	
powierzchni.
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②  Demontaż przedniego panelu  
W	tym	celu	trzeba	chwycić	za	wyżłobienie	po	obu	stronach	przedniego	panelu	i	delikatnie	 
pociągnąć	górną	część	w	swoją	stronę,	aby	odblokować	magnetyczną	blokadę	drzwi.	 
Teraz	wystarczy	pociągnąć	dolną	część,	żeby	całkowicie	zdemontować	przedni	panel.

③  Usunięcie zużytych filtrów  
W	przypadku	nowo	zakupionego	oczyszczacza	krok	ten	należy	pominąć.
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④  Wypakowanie filtrów z folii  
Każdy	 filtr	 zapakowany	 jest	 w	 folię	
ochronną,	którą	trzeba	zdjąć.

.

⑥  Montaż przedniego panelu  
Aby	ponownie	założyć	przedni	panel,	nale-
ży	dopasować	i	włożyć	jego	dolne	wypust-
ki	 do	 wyżłobień	 urządzenia,	 a	 następnie	
docisnąć	 górną	 część,	 aż	 do	 zadziałania	
magnetycznej	 blokady	 drzwi.	W	 trakcie	
wykonywania	tego	kroku	zaleca	się	uważać	
na	dłonie.

⑤  Umieszczenie filtrów w oczyszczaczu 
Należy	zainstalować	filtry	w kolejności:	
filtr	węglowy,	filtr	HEPA,	filtr	wstępny.	
W	przypadku	dwóch	pierwszych	w pra-
widłowym	montażu	pomogą	strzałki,	
które	wskazują	kierunek	wkładania	filtra.	
Na zewnątrz	powinny	być	widoczne	na-
zwa	filtra	oraz	uchwyt	do wyjmowania	
go,	a w przypadku	filtra	wstępnego	wy-
pustki	ułatwiające	wyciąganie.	

⑦  Reset zegara wymiany filtrów  
Po	wymianie	filtrów	zegar	można	zresetować	 tylko	przez	panel	dotykowy	 (nie	z	pilota),	
poprzez	przytrzymanie	przez	minimum	3	sekundy	przycisku	anion.
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4 etapy oczyszczania powietrza

2.4  Zapoznanie się z funkcjami poszczególnych filtrów

Filtry w zestawie z urządzeniem

Filtr	HEPAFiltr	wstępny Filtr	z	węglem	aktywnym

Etap	①
filtr	wstępny

Etap	② 
filtr	HEPA

Etap	③ 
filtr	z	węglem	aktywnym

Etap	④
jonizator
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① FILTR WSTĘPNY Filtr	wstępny	zatrzymuje	duże	zanieczyszczenia,	
takie	jak	kurz,	sierść	zwierząt,	włosy	itp.	 
Ten	element	nie	wymaga	wymiany,	a	jedynie	
regularnego	czyszczania,	gdyż	zgromadzone	
na	nim	zanieczyszczenia	można	łatwo	usunąć	
ściereczką	albo	odkurzaczem.

② FILTR HEPA Filtr	HEPA	odgrywa	podstawową	rolę	w	walce	
ze	smogiem,	ponieważ	usuwa	z	powietrza	pyły	
zawieszone	PM1,	PM2.5	i	PM10.	Wychwytuje	
także	zarodniki	pleśni,	alergeny	roślin,	zwierząt	
i	roztoczy	oraz	bakterie	i	wirusy.

 ③ FILTR Z WĘGLEM	 Węgiel	aktywny	pochłania	szkodliwe	gazy,	m.in.
          AKTYWNYM	 formaldehyd	i	pozostałe	lotne	związki	organiczne,	

a	także	gazowe	składniki	dymu	tytoniowego.	
Dodatkowo	eliminuje	związki	odpowiedzialne	
za	brzydkie	zapachy.

 ④ JONIZACJA POWIETRZA	 Jonizacja	polega	na	emisji	jonów	ujemnych	
(anionów),	które	łącza	się	z	cząsteczkami	
niektórych	zanieczyszczeń	i	ułatwiają	ich	
usuwanie.	Technologia	ta	wspomaga	proces	
oczyszczania	powietrza	z	wirusów,	bakterii,	
kurzu,	pyłków	roślinnych	i	zarodników	pleśni.	
Wytwarzane	jony	przywracają	równowagę	
między	kationami	i	anionami,	co	korzystnie	
wpływa	na	samopoczucie	człowieka.
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3. SPOSÓB UŻYCIA

3.1  Panel sterowania z wyświetlaczem

Czujnik	jakości	powietrza	przeznaczony	jest	do	użytku	 
w	warunkach	domowych.	Stężenie	pyłu	PM2.5	 
prezentowane	jest	w	skali	0-999	µg/m³.

UWAGA

UWAGA

FASTTURBO SLOW SILENT

Poziom	pyłu	PM2.5	
wyrażony	w	μg/m3

Przycisk	jest	klawiszem	dotykowym.	Dotknięcie	palcem	
przycisku	jest	wykrywane	przez	oczyszczacz.	Gdy	palec	
zostaje	zdjęty	z	przycisku,	oczyszczacz	zaczyna	działać.

PIERWSZE UŻYCIE 

①  Podłączenie urządzenia do zasilania
Po	włożeniu	wtyczki	 do	 źródła	 zasilania	
oczyszczacz	 wydaje	 dźwięk.	 Wszystkie	
lampki	 wskaźnika	 zostają	 uruchomione	
przez	system	samokontroli,	po	czym	mi-
goczą	 dwa	 razy.	 Następnie	 wszystkie	
lampki	 wskaźnika	 gasną,	 a	 oczyszczacz	
wchodzi	w	tryb	gotowości.	Dzieje	się	tak	
za	każdym	razem,	gdy	urządzenie	podłą-
czane	jest	do	zasilania.
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②  Uruchomienie oczyszczacza powietrza
Aby	uruchomić	urządzenie,	należy	użyć	przycisku	ON/OFF.	Po	włączeniu	oczyszczacz	działa	
w	trybie	Auto	–	automatycznie	wykrywa	jakość	powietrza	i	dopasowuje	prędkość	do	aktual-
nego	stężenia	pyłu	PM2.5.	Zostają	włączone	wskaźnik	zanieczyszczenia	i	zegar	wymiany	filtra.

③  Ręczne dopasowanie mocy nawiewu
W	celu	wyboru	mocy	nawiewu	należy	nacisnąć	przycisk	Speed.	Oczyszczacz	wydaje	dźwięk,	
a	prędkość	wiatraka	zmienia	się	między	Turbo	(bardzo	szybką),	Fast	(szybką),	Slow	(wolną)	i	Silent	
(cichą)	oraz	trybem	Auto.	Za	każdym	razem	włącza	się	odpowiednia	lampka	wskaźnika.

WSKAZÓWKA
Aby	wyłączyć	oczyszczacz	powietrza,	należy	nacisnąć	przycisk	ON/OFF.	Urządzenie	wydaje	wów-
czas	sygnał	dźwiękowy	i	wszystkie	lampki	na	panelu	dotykowym	zostają	wyłączone.	Jeśli	urządze-
nie	nie	będzie	używane	przez	dłuższy	czas,	zalecane	jest	wyjęcie	wtyczki	zasilającej	z	gniazdka.

● Tryb Silent
Oczyszczacz	pracuje	w	najwolniejszym	trybie.
● Tryb Sleep
Oczyszczacz	pracuje	w	najwolniejszym	trybie	(Silent),	
a	podświetlenie	panelu	zostaje	wyłączone.
● Tryb Auto
Oczyszczacz	dopasowuje	prędkość	filtracji	 do	 jakości	 po-
wietrza.	

Wskaźnik	 zanieczyszczenia	 powietrza	 nie	 pokazuje	
dokładnych	wyników	zaraz	po	włączeniu	oczyszcza-
cza.	Prawidłowy	poziom	 jest	wyświetlany	po	10	 se-
kundach	od	uruchomienia.	

Przed	 pierwszym	 użyciem	 oczyszczacza	 nie	 jest	 konieczne	
przedmuchiwanie	czujnika	zanieczyszczeń.	Taką	czynność	na-
leży	wykonać	tylko	wtedy,	gdy	dojdzie	do	zatkania	sensora,	
czego	skutkiem	jest	pojawienie	się	na	wyświetlaczu	liczby	999.
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④  Uruchomienie trybu Sleep (trybu snu)
Aby	oczyszczacz	wszedł	w	tryb	Sleep	(snu,	czyli	Silent	z	wyłączo-
nym	podświetleniem),	należy	nacisnąć	przycisk	Sleep.
Naciśnięcie	dowolnego	przycisku	podczas	pracy	w	trybie	Sleep	 
powoduje	wyjście	z	niego	–	oczyszczacz	powraca	do	poprzed- 
niego	trybu	i	lampki	na	wyświetlaczu	zostają	włączone.
W	trybie	Sleep	nie	działa	funkcja	jonizacji.

⑤  Korzystanie z blokady rodzicielskiej
Aby	włączyć	blokadę	rodzicielską,	należy	nacisnąć	 i	przytrzy-
mać	przez	około	3	s	przycisk	Speed	na	panelu	sterowania	albo	
przycisk	Child	lock	na	pilocie.	Powtórne	skorzystanie	z	jednego	
z	tych	przycisków	spowoduje	wyłączenie	blokady.

⑥  Funkcja jonizacji
W	celu	uruchomienia	lub	wyłączenia	funkcji	jonizacji,	należy	
nacisnąć	przycisk	Anion	na	panelu	sterowania	albo	na	pilocie

⑦  Resetowania zegara wymiany filtra
W	przypadku	zużycia	filtrów	na	wyświetlaczu	pojawia	się	napis	„CHANGE	FILTER”	(„Wy-
mień	filtr”).	Po	dokonaniu	wymiany	konieczne	jest	zresetowanie	zegara	filtra.	W	tym	celu	
należy	nacisnąć	przycisk	Anion	na	panelu	sterowania	i	przytrzymać	go	przez	minimum	3	s.	
Czynność	tę	można	wykonać	wyłącznie	poprzez	panel,	a	nie	z	pilota.

W	tym	trybie	oczyszczacz	powietrza	dostosowuje	prędkość	filtracji	do	stężenia	pyłu	zawieszo-
nego	PM2.5.	Zależność	między	trybem	pracy	a	poziomem	zanieczyszczeń	jest	następująca:
·   tryb	Silent	–	PM2.5 do	7	μg/m3,	
·   tryb	Slow	–	PM2.5	od	8	do	15	μg/m3,	
·   tryb	Fast	–	PM2.5	od	16	do	25	μg/m3,	
·   tryb	Turbo	–	PM2.5	od	26	μg/m3	wzwyż.
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Przed	czyszczeniem	urządzenia	należy	upewnić	się,	że	wtyczka	zasilająca	została	wyjęta	z	gniazdka.	
 
Nie	można	zanurzać	urządzenia	w	wodzie	ani	żadnym	innym	płynie.
Nie	można	używać	do	czyszczenia	żrących	lub	łatwopalnych	środków	czyszczących.
Nie	można	oczyszczać	filtra	HEPA	i	węglowego.

4. KONSERWACJA I SPOSOBY CZYSZCZENIA

Czyszczenie oczyszczacza powietrza
Zalecane	 jest	regularnie	czyszczenie	oczyszczacza	powietrza	wewnątrz	 i	na	zewnątrz,	
aby	uniknąć	zbierania	się	kurzu.
① 	Należy	użyć	miękkiej	i	suchej	szmatki	lub	odkurzacza	z	miękką	końcówką,	aby	usunąć	kurz	

z	oczyszczacza.	
②	Należy	użyć	miękkiej	i	suchej	szmatki,	aby	wyczyścić	wlot	i	wylot	powietrza.

Konserwacja czujnika
Jeśli	wartości	PM2.5	wydają	się	być	zawyżone	lub	gdy	wyświetlacz	wskazuje	liczbę	999,	ist-
nieje	prawdopodobieństwo,	że	czujnik	się	zapylił.	Należy	wówczas	przedmuchać	czujnik	sprę-
żonym	powietrzem.

W	tym	celu	trzeba	odłączyć	oczyszczacz	od	prądu,	zdjąć	klapkę	(mała	klapka	z	lewej	strony	urzą-
dzenia),	a	następnie	dmuchnąć	w	otwór	z	czujnikiem	sprężonym	powietrzem	i	sprawdzić	czy	dzia-
ła	już	prawidłowo.	Jeśli	wartości	nadal	są	zawyżone,	czynność	należy	powtarzać	aż	do	skutku.

Czyszczenie filtra wstępnego
INFORMACJA
Aby	zapewnić	optymalną	wydajność,	należy	regularnie	czyścić	filtr	wstępny.	Zalecane	jest	
częste	(przynajmniej	raz	na	2	tygodnie)	kontrolowanie	jego	stanu,	a	w	razie	potrzeby	usu-
nięcie	zanieczyszczeń.

Przed	konserwacją	urządzenia	trzeba	odłączyć	zasilanie	i	wyjąć	wtyczkę.

Do	 czyszczenia	 filtra	 należy	 użyć	mokrej	 ściereczki	 lub	delikatnego	detergentu.	Można	
również	wykorzystać	odkurzacz	działający	na	niskich	obrotach.	
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UWAGA Oczyszczanie	jest	zalecane	jedynie	w	przypadku	filtra	 
wstępnego.	Nie	zaleca	się	odkurzania	i	czyszczenia	kolejnych	
filtrów	(HEPA	i	węglowego).

4.1 Czyszczenie filtra wstępnego krok po kroku

①  Zatrzymanie pracy oczyszczacza powietrza

②  Wyjęcie wtyczki zasilającej
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③   Demontaż przedniego panelu  
Należy	 chwycić	 za	 wyżłobienie	 po	 obu	
stronach	 przedniego	 panelu	 i	 delikatnie	
pociągnąć	 górną	 część	 w	 swoją	 stronę,	
aby	 odblokować	 magnetyczną	 blokadę	
drzwi.	 Następnie	 wystarczy	 pociągnąć	
dolną	 część,	 żeby	 całkowicie	 zdemonto-
wać	przedni	panel.

④  Oczyszczenie filtra wstępnego  
Filtr	wstępny	należy	wyczyścić	zgodnie	z	za-
prezentowanymi	w	 instrukcji	wskazówkami,	
wykorzystując	 miękką	 ścierkę	 (opcjonalnie	
z	dodatkiem	 łagodnego	detergentu)	 albo	
działający	na	niskich	obrotach	odkurzacz.

⑤  Ponowny montaż filtra wstępnego 
 w oczyszczaczu  
W	przypadku	czyszczenia	filtra	wstępnego	
na	mokro	ponowne	zamontowanie	go	 jest	
dopuszczalne	 wyłącznie	 po	 dokładnym	
osuszeniu.
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⑥  Instalacja przedniego panelu  
Aby	ponownie	założyć	przedni	panel,	
należy	dopasować	i	włożyć	jego	dolne	 
wypustki	 do	 wyżłobień	 urządzenia,	
a	 następnie	 docisnąć	 górną	 część,	 
aż	do	 zadziałania	magnetycznej	blo-
kady	drzwi.	

⑦  Włożenie wtyczki zasilającej  
do gniazdka

⑧  Ponowne uruchomienie oczyszczacza
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4.2  Wymiana filtrów

INFORMACJA
Kiedy	 żywotność	 filtrów	 węglowego	 i	 HEPA	
dobiega	 końca,	 na	 wyświetlaczu	 pojawia	
się	 czerwony	 komunikat	 „CHANGE	 FILTER”	
i	oczyszczacz	wydaje	ciągły	sygnał	dźwiękowy,	
trwający	5	 sekund,	 po	 czym	wszystkie	 lampki	
gasną,	a	urządzenie	przestaje	pracować.
Filtr	wstępny	nie	podlega	wymianie,	tylko	okre-
sowej	konserwacji.

UWAGA Przed	rozpoczęciem	wymiany	filtrów	należy	wyłączyć	
oczyszczacz	i	odłączyć	kabel	zasilający.

WSKAZÓWKA
Należy	zdjąć	plastikową	folię	ze	wszystkich	filtrów	przed	umieszczeniem	ich	w	oczysz-
czaczu	i	upewnić	się,	że	etykieta	filtra	po	jednej	stronie	skierowana	jest	ku	górze.

WYMIANA FILTRÓW KROK PO KROKU

①  Wyświetlenie komunikatu  
„CHANGE FILTER”

FASTTURBO SLOW SILENT
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②  Zatrzymanie pracy oczyszczacza i odłączenie wtyczki zasilającej

③  Demontaż przedniego panelu  
Należy	 chwycić	 za	 wyżłobienie	 po	 obu	 
stronach	 przedniego	 panelu	 i	 delikatnie	
pociągnąć	 górną	 część	 w	 swoją	 stronę,	
aby	 odblokować	 magnetyczną	 blokadę	
drzwi.	 Następnie	 wystarczy	 pociągnąć	
dolną	część,	żeby	całkowicie	zdemontować	
przedni	panel.

④  Wyjęcie wszystkich filtrów
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⑤  Odpakowanie z folii nowego filtra 
HEPA oraz filtra węglowego

⑧  Włożenie wtyczki zasilającej do gniazdka  
i uruchomienie oczyszczacza

⑥  Instalacja nowych filtrów  
Najpierw	 należy	włożyć	 filtr	 węglo-
wy,	 potem	 filtr	 HEPA,	 a	 na	 koniec	
ponownie	zamontować	filtr	wstępny.		

⑦  Ponowny montaż przedniego  
panelu
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⑨  Reset zegara wymiany filtra  
Należy	 nacisnąć	 przycisk	 Anion	 na	 panelu	
sterowania	i	przytrzymać	go	przez	minimum	
3	s,	aż	zniknie	komunikat	o	konieczności	wy-
miany	filtrów.	Czynność	tę	można	wykonać	
wyłącznie	poprzez	panel,	a	nie	z	pilota.

SUGEROWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY FILTRÓW
Żywotność	filtra	HEPA	 i	filtra	węglowego	wynosi	 teoretycznie	12	miesięcy.	Rzeczywista	
żywotność	jest	uzależniona	od	jakości	powietrza,	w	którym	oczyszczacz	jest	użytkowany.	
Czym	brudniejsze	powietrze,	tym	filtry	szybciej	się	zapełniają.	Filtry	mogą	dobrze	funkcjono-
wać	znacznie	dłużej	niż	12	miesięcy.

Urządzenie	informuje	o	konieczności	wymiany	filtrów	już	po	3600	godzinach	pracy	–	należy	
wówczas	 skontrolować	organoleptycznie	 zużycie	filtra	HEPA	 i	w	 razie	potrzeby	dokonać	 
wymiany.	Wymiany	należy	dokonać,	jeśli	materiał	filtracyjny	ma	kolor	ciemnoszary	lub	czarny.
Razem	z	filtrem	HEPA	należy	wymienić	filtr	węglowy.

Po	wyświetleniu	 komunikatu	 „CHANGE	FILTER”	oczyszczacz	nie	będzie	działał	do	chwili,	 
gdy	filtry	zostaną	wymienione/licznik	zostanie	zresetowany.

PRZECHOWYWANIE OCZYSZCZACZA NIEUŻYWANEGO PRZEZ DŁUŻSZY CZAS
Należy	wyjąć	wtyczkę	zasilającą	(w	trybie	czuwania	nadal	pobierana	jest	energia)	i	osuszyć	
wnętrze	urządzenia	(w	przeciwnym	wypadku	może	dojść	do	uszkodzenia).
Następnie	oczyszczacz	należy	umieścić	w	suchym	i	dobrze	wentylowanym	pomieszczeniu	
(nie	można	kłaść	go	na	płasko	lub	do	góry	nogami,	ponieważ	mogłoby	to	spowodować	
uszkodzenie).

UWAGA Przed	dokonaniem	wymiany	filtrów,	konieczne	jest	wyłączenie	
oczyszczacza	i	odłączenie	wtyczki	zasilającej.
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②  WIATRAK NIE DZIAŁA

Urządzenie 
nie zostało uruchomione

Należy podłączyć urządzenie 
do zasilania i włączyć je

Awaria silnika Należy skontaktować się  
z serwisem

Urządzenie znajduje się  
na nierównej powierzchni

Należy przenieść urządzenie  
na równą i płaską  

powierzchnię

Do wnętrza dostały 
się ciała obce

Należy skontaktować się  
z serwisem

①  URZĄDZENIE NIE PRACUJE

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

Poniższa	 tabela	 zawiera	 listę	prawdopodobnych	 awarii,	mogących	wystąpić	w	 trakcie	
codziennego	użytkowania.	Jeśli	wśród	poniższych	przykładów	nie	ma	rozwiązania	wy-
stępującego	problemu,	należy	skontaktować	się	z	serwisem	firmy	Klarta.

Przedni panel może być 
zainstalowany  

w nieodpowiedni sposób

Należy zdjąć przedni  
panel i założyć go  

ponownie

Wtyczka zasilająca 
nie działa

Należy wyjąć wtyczkę 
i włożyć ją ponownie

Uszkodzenie wtyczki 
zasilającej  lub kabla

Należy skontaktować się  
z serwisem
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②  WIATRAK NIE DZIAŁA ciąg dalszy

Silnik jest luźny Należy skontaktować się  
z serwisem

Nie zdjęto opakowania 
z filtra

Należy usunąć folię  
z każdego opakowania

③  NISKA WYDAJNOŚĆ

Doszło do zabrudzenia filtra 
wstępnego, który można 

wyczyścić za pomocą wody
Należy umyć zabrudzony filtr

Konieczna jest wymiana 
filtrów

Należy dokonać wymiany  
filtrów

Wlot lub wylot  
powietrza  

w urządzeniu  
jest zablokowany

� Należy usunąć folię  
i ponownie zamontować filtr

� Należy upewnić się,  
że pomiędzy obiema  

stronami wejścia powietrza  
jest przynajmniej 20 cm  

wolnej przestrzeni,  
a odległość od wylotu  

powietrza jest niemniejsza  
niż 10 cm

Wokół urządzenia  
nie ma wystarczająco 

dużo wolnej przestrzeni, 
aby zapewnić mu 

odpowiednią wentylację

Należy upewnić się,  
że pomiędzy obiema stronami 

wejścia powietrza jest  
przynajmniej 20 cm wolnej  

przestrzeni, a odległość 
od wylotu powietrza jest 
nie mniejsza niż 10 cm
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6. POZOSTAŁE INFORMACJE

RECYKLING
Nie	można	wyrzucać	urządzenia	razem	ze	zwykłymi	domowymi	odpadami.
Należy	zapoznać	się	z	lokalnymi	zasadami	dotyczącymi	recyklingu	elektrośmieci.
Zużyte	filtry	powinny	zostać	wyrzucone	do	śmieci	zmieszanych.

IMPORTER
Klarta	Poland	Sp.	z	o.o.	sp.k.
ul.	Mickiewicza	37/58,	01-625	Warszawa
sklep@klarta.pl,	www.klarta.pl

③  NISKA WYDAJNOŚĆ ciąg dalszy

Brak filtra lub filtr został 
niewłaściwie zamontowany

Należy upewnić się, że wszystkie 
filtry zostały poprawnie  
zamontowane, zgodnie  

z informacjami zawartymi  
w instrukcji

Zbyt duża powierzchnia 
obsługiwana 

przez urządzenie

Należy sprawdzić,  
czy powierzchnia pomieszczenia  

odpowiada maksymalnej 
powierzchni, którą może 

obsłużyć urządzenie

Model Klarta	Forste	3
Tryby	pracy Silent,	Slow,	Fast,	Turbo,	Sleep,	Auto
Maksymalna	wydajność	oczyszczania	(m³/h) 300
Moc	(W) 5,	9,	20,	32	(Silent,	Slow,	Fast,	Turbo)
Głośność	pracy	(dB) 24-54
Zalecany	rozmiar	pomieszczenia	(m²) Do	40
Prąd	znamionowy 220-240V,	50Hz
Czujnik	jakości	powietrza Laserowy	czujnik	pyłu	zawieszonego	PM2.5
Filtracja	powietrza Wstępny,	HEPA	E11,	węglowy
Dodatkowe	funkcje	polepszające	powietrze Jonizacja	z	certyfikatem	TÜV
Wymiary	urządzenia	(cm) 56,5	x	32,5	x	18
Waga	urządzenia	(kg) 6,2
Gwarancja 36	miesięcy
Wyposażenie Oczyszczacz	powietrza,	pełen	zestaw	filtrów	(wstępny,	HEPA	E11,	

węglowy),	pilot	zdalnego	sterowania,	instrukcja	w	języku	polskim


