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Predslov
Gratulujeme Vám k rozhodnutiu pre HEPA filtrový čistič a zvlhčovač vzduchu  
AIR-O-SWISS 2071!

Vedeli ste, že suchý vzduch v miestnosti
• spôsobuje vysúšanie slizníc dýchacieho systému, praskanie pier a pálenie očí?
• podporuje infekcie a ochorenia dýchacieho systému?
• spôsobuje únavu a nesústredenosť?
• stresuje domáce zvieratá a izbové rastliny?
• podporuje tvorbu prachu a elektrostatického náboja syntetických tkanín? 
• kobercov a syntetických podlahových krytín?
• poškodzuje drevený nábytok a parkety?
• rozlaďuje hudobné nástroje? 

Úvod
Vzduch v byte alebo kancelárii býva často veľmi suchý a naviac môže byť znečistený
• drobným poletujúcim prachom
• škodlivými látkami
• dymom a zápachom
• alergénmi – napríklad peľom, zvieracími chlpmi a roztočmi.

Suchý a znečistený vzduch v miestnosti spôsobuje rôzne zdravotné problémy, 
• od malátnosti cez únavu a nesústredenosť až po astmatické záchvaty, 
• alergické reakcie a vážne ochorenia. 

Takéto zdravotné následky, ktorými trpí čoraz viac ľudí, sa označujú ako „Syndróm chorej budo-
vy“ (Sick Building Syndrom).

Príliš suchý vzduch 
•	 stresuje domáce zvieratá a izbové rastliny,
•	 podporuje tvorbu prachu a elektrostatického náboja syntetických tkanín, 
•	 kobercov a syntetických podlahových krytín,
•	 poškodzuje drevený nábytok a parkety,
•	 rozlaďuje hudobné nástroje.

Tip pre Vaše zdravie
Používanie kombinovaného čističa a zvlhčovača vzduchu nenahrádza pravidelné vetranie 
miestnosti. AOS je určený predovšetkým alergikom, astmatikom, osobám trpiacim dýchacími 
ťažkosťami a ako súčasť prevencie pred týmito problémami. Prístroj síce zlepšuje kvalitu 
vzduchu v miestnosti, avšak neodstraňuje príčiny znečistenia vzduchu. Ak máte podozrenie, 
že na Vaše zdravotné ťažkosti majú vplyv kancelárske a bytové priestory, nechajte sa odborne 
lekársky vyšetriť a podrobte sa špeciálnym testom na škodliviny v tele. Podľa lekárskeho nálezu 
sa odporúča stavebno-biologický prieskum miestnosti.INTERPHARM
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Princíp fungovania AOS 2071
Tento kombinovaný prístroj (čistič vzduchu a zvlhčovač vzduchu) 
zaručuje po celý rok zdravý vzduch v miestnosti a zabezpečí čistý 
vzduch (z ktorého sú odfiltrované aj najmenšie prachové častice) 
a súčasne optimálne zvlhčí vzduch. Zariadenie účinne znižuje 
množstvo peľu, prachu, poletujúcich zvieracích chlpov a roztočov 
vo vzduchu a tým docieli zdravú klímu, v ktorej sa môžu zhlboka 
nadýchnuť aj alergici. 
Dva HEPA – filtre (High-Efficiency Particulate Air Filter) a filter 
s aktívnym uhlím zabezpečia najvyššie možné odstránenie škod-
livých látok zo vzduchu – zachytia až 99,97 % častíc väčších ako 
0,3 mikrometre.

Čistič a zvlhčovač vzduchu AOS 2071 obsahuje:
• 2 HEPA filtre,
• aktívny uhlíkový filter,
• dve nádržky na vodu a antibakteriálne   
 ošetrené zvlhčovacie kazety,
• vonnú kapsulu na éterické oleje.

Vďaka prirodzenému studenému samovoľnému odparovaniu  
je dosiahnutá optimálna vlhkosť vzhľadom k teplote vzduchu  
v miestnosti. Dve veľké nádrže na vodu zabezpečia dlhú dobu  
prevádzky prístroja do ďalšieho doplnenia vody.

Ďalšie funkcie AOS 2071
• 3 prevádzkové výkonnostné stupne,
• veľmi tichú prevádzku v nočnom režime,
• jednoduché ovládanie,
• moderný funkčný dizajn.

Antibakteriálny ochranný systém – voliteľné príslušenstvo
Ionizačná strieborná tyčinka (ISS) zabraňuje množeniu zárodkov vo vodnom kúpeli. Pre dosiah-
nutie maximálnej mikrobiologickej čistoty vody počas prevádzky zariadenia odporúčame požitie 
ionizačnej tyčinky. Ďalšie informácie v časti:  „Ionizačná strieborná tyčinka“. 

Bezpečnostné upozornenia
• Pred použitím zvlhčovača si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho pre ďalšie použitie.
• Používajte zvlhčovač výhradne v miestnosti a dodržujte technické údaje. 
• Používanie prístroja na iné účely ako je určené, môže vážne ohroziť zdravie a život.
•  Pripojte prístroj do elektrickej siete so striedavým prúdom. Parametre elektrickej siete sa musia 

zhodovať s hodnotou uvedenou na štítku (obrázok 1).
•  Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo používania elektrických prístrojov, preto im treba venovať 

zvýšenú pozornosť, ak sú v blízkosti zvlhčovača (obr. 2).
•  Osoby, ktoré sa neoboznámili s obsluhou, deti a osoby pod vplyvom liekov, alkoholu alebo 

návykových látok nesmú obsluhovať zariadenie, alebo len pod dozorom.
•  Nikdy nepoužívajte zariadenie ak je poškodené, ak je poškodený prívodný kábel, pri poruche, 

po jeho páde alebo po inom poškodení prístroja (3, 4).
• Používajte zariadenie len ak je kompletne zložené. 
• Zariadenie používajte iba v zvislej polohe (nie naležato!).
•  Opravy elektrických zariadení zverte vždy kvalifikovanému servisu. Neodborná oprava môže 

spôsobiť užívateľovi vážne nebezpečenstvo (5).
•  Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete pred plnením a/alebo vyprázdňovaním nádržky 

na vodu, pri čistení, pri premiestňovaní a/alebo pred jeho rozoberaním (45)!
• Nikdy nevyťahujte sieťovú vidlicu mokrými rukami (6) a ani ťahaním za kábel (7)!
•  Umiestnite zvlhčovač na suchú rovnú plochu (8). Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody 

spôsobené nesprávnym umiestnením prístroja. 
•  Prístroj nikdy neponárajte do vody a/alebo inej kvapaliny (9) Žiadne diely neumývajte 

v umývačke riadu (10).
• Nepoužívané zariadenie odpojte od elektrickej siete.

Znečistený suchý vzdu-
ch sa nasáva cez 2 HEPA 
filtre a prechádza 
cez zvlhčovací filter, 
kde sa optimálne zvlhčí, 
pričom nehrozí žiadna 
možnosť prevlhčenia. 
Ošetrený vzduch potom 
prejde buď cez aktívny 
uhlíkový filter alebo je 
upravený vonným/éte-
rickým olejom.

INTERPHARM
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• Elektrický kábel nesmie byť vedený pod kobercom alebo inými predmetmi. 
• Prístroj umiestnite tak, aby ste nezakopli o kábel (11). 
• Zariadenie umiestnite tak, aby nemohlo dôjsť k jeho prevrhnutiu.
• Prístroj nepoužívajte v priestore, kde sú horľavé materiály, plyny alebo výpary. 
• Prístroj nevystavujte dažďu a nepoužívajte ho na vlhkých miestach.
• Nevkladajte cudzie predmety do zariadenia. Neseďte ani nestojte na prístroji. 
•  Otvor pre nasávanie vzduchu musí byť vždy voľný. Na zariadenie neumiestňujte  

žiadne predmety (12). 
•  Pri osviežení vzduchu vôňou využite držiak na vonné prísady (pozrite časť  „Použitie 

vonných prísad“). V žiadnom prípade nelejte prísady priamo do nádržky na vodu alebo 
do spodnej vaničky (13). Tieto prísady môžu vážne poškodiť prístroj. Na takto poškodené zaria-
denie sa nevzťahuje záruka!

•  Vonné/éterické oleje skladujte mimo dosahu detí, aby nedošlo k ich náhodnému užitiu, kon-
taktu s očami alebo sliznicami dýchacieho ústrojenstva. Pri požití alebo kontakte oleja s očami 
alebo sliznicou vyhľadajte lekársku pomoc. (14)

Poznámka:
V návode na použitie sú obzvlášť dôležité bezpečnostné upozornenia označené týmito symbolmi:

POZOR
Možnosť úrazu elektrickým prúdom. Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete pred:
• údržbou a čistením,
• premiestňovaním zariadenia,
• výmenou filtrov,
• dlhším nepoužívaním prístroja.

OPATRNE
Možnosť poškodenia zariadenia alebo vzniku vecných škôd,
napríklad vytečením vody.

Pripojte prístroj do elektrickej 
siete so striedavým prúdom. 
Parametre elektrickej siete sa 
musia zhodovať s hodnotou 
uvedenou na štítku.

Deti si neuvedomujú nebezpe-
čenstvo používania prístrojov, 
preto im treba venovať zvýšenú 
pozornosť, ak sú v blízkosti 
zvlhčovača.

1 2

Nikdy nepoužívajte zariadenie, 
ak je poškodený prívodný kábel.

Opravy zverte vždy kvalifikova-
nému servisu. 

Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak 
je poškodené, pri poruche, po jeho 
páde alebo po inom poškodení.

Nikdy nevyťahujte sieťovú 
vidlicu mokrými rukami.

3 4

5 6
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Vybalenie prístroja
Vyberte opatrne prístroj z obalu, odstráňte 
všetok obalový materiál. 
•  Skontrolujte si kompletnosť podľa 

obrázku vedľa (prístroj AOS 2071, kap-
sula na vonné oleje, návod so záručným 
listom).

•  Odporúčame odložiť si originálny oba-
lový materiál pre neskoršie uskladnenie 
prístroja, napríklad ak ho nebudete 
používať po celý rok.

•  Všetky obalové materiály sú vyrobené 
z materiálov nezaťažujúcich prírodné 
prostredie a môžu  byť likvidované ako 
bežný odpad

Nikdy neodpájajte prístroj 
ťahaním za kábel.

Umiestnite zvlhčovač 
na suchú rovnú plochu.

Prístroj nikdy neponárajte 
do vody a/alebo inej kvapaliny.

Elektrický kábel nesmie byť 
vedený pod kobercom alebo 
inými predmetmi.

Pri osviežení vzduchu vôňou 
využite držiak na vonné prísady. 
V žiadnom prípade nelejte prísa-
dy priamo do nádržky na vodu 
alebo do spodnej vaničky.

Žiadne diely neumývajte  
v umývačke riadu.

Otvor pre nasávanie vzduchu musí 
byť vždy voľný. Na zariadenie neu-
miestňujte žiadne predmety.

Vonné oleje skladujte mimo 
dosahu detí, aby nedošlo k ich 
náhodnému užitiu, kontaktu  
s očami alebo sliznicami dýcha-
cieho ústrojenstva.

9

13

11 12

147 8

10
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Popis zariadenia Umiestnenie prístroja
Pred pripojením zariadenia skontrolujte údaje o napätí a frekvencii na typovom štítku  
(obrázok 15), údaje sa musia zhodovať s parametrami elektrickej siete.  
Ak sa údaje nezhodujú, prístroj nezapájate a informujte svojho dodávateľa.

•   Typový štítok sa nachádza na spodnej strane vaničky.
•  Prístroj položte na dlážku alebo na rovnú, suchú plochu v miestnosti  

(obr. 8).
•  Dbajte na to, aby k prístroju bol dobrý prístup a aby ste mali dostatočný priestor na údržbu 

a čistenie prístroja.
•  Ak chcete požívať vonné oleje, odstráňte kryt na hornej časti prístroja (obr. 16) pripevnite 

kapsulu na vonné oleje na prístroj (16a).
•  Pre zvýšenie zvlhčovacieho výkonu vo väčších priestoroch môžete prístroj umiestniť 

do blízkosti tepelného zdroja (nesmie byť prekročená maximálna teplota 50 °C).

Pred prvým použitím prístroja
Uhlíkový filter je zabalený do plastovej fólie. Pred uvedením do prevádzky filter odbaľte!
• Zložte z prístroja predný kryt.
•  Uhlíkový filter je umiestnený vodorovne v plastovom ráme. Rám filtra vytiahnite, filter 

odbaľte a prístroj zložte v opačnom poradí (viac informáciií v časti  „Výmena aktívneho 
uhlíkového filtra“).

15 16

Uhlíkový filter

HEPA filtre – 2 ks

Telo prístroja

Predný kryt

Odparovacia kazeta

Základňa prístroja - 
spodná vanička

Kryt (pre prevádzku 
bez vonných olejov)

Kapsula  
na vonné oleje 
(spodný a horný diel)

2x nádržka 
na vodu 
(s uzáverom
a tesnením)INTERPHARM
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Plnenie nádržky
Odoberte nádržku zo základne (17) a odskrutkujte uzáver (18). Nádržku naplňte čerstvou 
studenou vodou z vodovodu (19). 

Uzáver poriadne zaskrutkujte, aby ste zabránili vytečeniu vody z nádržky (20). 
Položte nádržku na základňu (spodnú vaničku) (21).  
Do vody nepridávajte žiadne vonné ani iné prísady! 

Zásobník vody nevystavujte žiadnemu tlaku, napríklad naplnením sódovou vodou, 
minerálnou vodou sýtenou CO2. 

Zapnutie prístroja
Vyberte napájací kábel z úložného priestoru (22) a zapojte ho do elektrickej siete (23).

Svetelná kontrolka prevádzky sa rozsvieti hneď ako otočným prepínačom zvolíte požadovaný 
režim prevádzky.
Otočným prepínačom nastavíte požadovaný prevádzkový stupeň (24):
• Stupeň I: nočný režim – najtichšia prevádzka s malou cirkuláciou vzduchu
• Stupeň II: plynulá prevádzka so strednou cirkuláciou vzduchu
• Stupeň III: rýchle čistenie a zvlhčovanie vzduchu s maximálnou cirkuláciou vzduchu

Pri prvom použití môže vychádzať z prístroja slabý zápach. Ide o zdravotne neškodný 
pach z nových filtrov, ktorý sa stratí po krátkom používaní prístroja.

Použitie vonných prísad (éterických olejov)
Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia, uvedené v návode! Použitie vonných olejov je 
na vlastné riziko užívateľa. Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za možné obme-
dzenia prevádzky alebo škody.

♦	 Ak používate vonné oleje, vyberte z prístroja aktívny uhlíkový filter, aby ste neznížili 
účinok vonnej prísady. Viac v časti časti „Výmena aktívneho uhlíkového filtra“.

• Na hornej časti kapsule pre vonné oleje stlačte naraz obe vyznačené plôšky (25a) 
a ťahom nahor kapsulu otvoríte (25).

17 18 19

20 21

22 23 24
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• Do vrchnej časti kapsule vložte bavlnený tampón, vatový chumáč alebo papierovú 
vreckovku (26).

• Na tampón nakvapkajte niekoľko kvapiek oleja (podľa potreby) (27).
• Hornú čast kapsule priložte k spodnej časti (správnu pozíciu určí výstupok na hornej 

časti (25b) a jemným stlačením kapsulu zatvoríte (28).

Ak už vonné oleje nebudete používať, umiestnite aktívny uhlíkový filter naspäť do prístroja.

Vonné prísady (éterické oleje) nikdy nepridávajte priamo do vody, nelejte 
ich do nádržiek ani do spodnej vaničky (základne)! Dodávateľ nepreberá 
žiadnu zodpovednosť za možné obmedzenia prevádzky alebo škody (obr. 13).

Výmena odparovacej kazety – každé 2–3 mesiace
Minerály a ďalšie zložky obsiahnuté vo vode po určitom čase používania prístroja 
znečistia a zavápnia odparovaciu kazetu. Následkom toho sa znižuje zvlhčovací 

výkon prístroja. Pravidelná výmena odparovacej kazety je nevyhnutným predpokladom hygie-
nickej prevádzky a dostatočného zvlhčovacieho výkonu!
• Interval pre výmenu (každé 2 až 3 mesiace) má len odporúčací charakter.
•  Odparovaciu kazetu pravidelne kontrolujte. V prípade silného znečistenia, zavápnenia alebo 

výrazného zníženia zvlhčovacieho výkonu (napr. kvôli používaniu príliš tvrdej vody)  
je potrebná častejšia výmena. 

25 26

27 28

Vypnite prístroj,

Vyberte spodný HEPA filter 
Nevyhadzujte ho!

zatlačte na vyznačených  
miestach v hornej časti 
prednáho krytu a kryt odoberte.

Vyberte odparovaciu kazetu. 
Môžete ju zlikvidovať s bežným 
domovým odpadom.

31 32

29 30
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Výmena uhlíkového filtra – každých 3–6 mesiacov
Pravidelná výmena uhlíkového filtra je predpokladom správnej a hygienickej prevádzky!

• Interval pre výmenu (každých 3 až 6 mesiace) má len odporúčací charakter.
•  V prípade pochybností dôverujte svojmu nosu: nasýtený (a teda nefunkčný) filter  

nepríjemne zapácha.

Výmena prachových HEPA filtrov – 1× ročne
Pravidelná výmena prachových HEPA filtrov je predpokladom správnej a hygienickej prevádzky! 
Vždy vymieňajte oba prachové filtre súčasne.
• Interval pre výmenu (raz ročne) má len odporúčací charakter.
•  Prachové filtre pravidelne kontrolujte. Ak filtre zjavne zmenili farbu (zošedli, zhnedli),  

filtre je potrebné vymeniť skôr.

Na kazetu si zapíšte dátum vlo-
ženia novej kazety. Budete mať 
prehľad o intervale výmeny. 
Novú kazetu vložte do prístroja.

Vložte naspäť spodný HEPA 
filter a založte predný kryt

33 34

Vypnite prístroj a odložte 
predný kryt,

Vybaľte nový filter z plastovej 
fólie

Rámik s uhlíkovým filtrom 
otočte a vložte do prístroja.

vyberte uhlíkový filter. Môžete 
ho zlikvidovať s bežným domo-
vým odpadom.

a vložte ho do plastového 
rámika.

Založte naspäť predný kryt.

35 36

37

4039

38
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Tip pre uľahčenie 
Pri výmene filtrov si vždy poznačte na rámiky jednotlivých filtrov dátum vloženie 
nových filtrov, budete mať prehľad o intervaloch výmeny. 

Vypnite prístroj a odložte 
predný kryt.

Do rámikov vložte nové HEPA 
filtre.

Zatlačte na obe poistky a odober-
te rámik s HEPA filtrom. Rovnako 
vyberte z  prístroja aj druhý HEPA filter.  
Z rámikov odstráňte použité HEPA 
filtre. Môžete ich zlikvidovať s bežným 
domovým odpadom.

41 42  43

Na rámiky HEPA filtrov si poznačte 
dátum výmeny.  Vložte postupne oba 
rámiky s filtrami do prístroja a založte 
predný kryt.

44
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Čistenie prístroja – 1× týždenne
Pravidelné čistenie prístroja je predpokladom správnej a hygienickej prevádzky!
Je absolútne nevyhnutné vyčistiť základňu prístroja (spodnú vaničku) pred naplnením 
prístroja vodou, ak prístroj nebol používaný viac ako jeden týždeň. 

Viac informácií v časti  „Čistenie základne prístroja“.

Čistenie základne prístroja (spodnej vaničky)
Prístroj AOS 2071 je možné jednoducho rozmontovať bez použitia náradia. Stačí opartne jemne 
stlačiť zasúvacie uzávery jednotlivých častí v smere šípky (53).

45

48 49

Pred čistením prístroj odpojte 
od elektrickej siete.

Na čistenie používajte vlhkú mäk-
kú tkaninu, Nepoužívajte benzín, 
kyselinu alebo práškové čistiace 
prostriedky, drsné hubky a pod.

Prístroj nikdy neponárajte 
do vody a/alebo inej kvapaliny. 
Zabráňte vniknutiu vody 
do prístroja!

Raz týždenne vylejte 
z nádrží vodu 

a umyte ich kefkou.

Zvlhčovaciu kazetu neumývajte a neodvápňujte – môže dôjsť k jej zničeniu.
HEPA filtre ani uhlíkový filter neumývajte, filtre chráňte pred vlhkom.

46

Vypnite prístroj a odložte predný 
kryt, 

vyberte spodný HEPA filter,

50 51
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Údržba
Počas prevádzky
•	pravidelne kontrolujte hladinu vody v nádržkách,
•	v správnom čase doplňte do nádržiek vodu.

Každé 3 roky vymeňte gumený tesniaci krúžok na uzáveroch nádržiek. 
Objednať si v servise a sami si vymeniť môžete:
nádržku na vodu, uzáver nádržky na vodu, tesnenie na uzáver nádržky, predný kryt, základňu 
(spodnú vaničku), kapsulu na vonné oleje – spodná a horná časť.
Všetky ostatné opravy a výmeny zverte autorizovanému odbornému servisu (kontakt uvedený 
v závere návodu).

Uskladnenie prístroja pri dlhodobom nepoužívaní
Vyprázdnite nádržky na vodu. Zariadenie vyčistite podľa vyššie spomínaného návodu, 
potom ho nechajte úplne vysušiť. Uzáver nádržky (zásobníka) vody skladujte oddelene, 
aby ste zabránili poškodeniu tesnenia uzáveru. Prístroj zabaľte (najlepšie do originálne-
ho obalu) a odložte na suché, nie príliš horúce miesto.

Likvidácia použitého zariadenia
Použité opotrebované zariadenie odovzdajte predajcovi na odbornú ekologickú likvidáciu. O ďal-
ších zberných miestach sa informujte na príslušnom miestnom úrade alebo v zberni odpadu.

Záruka
Záručné podmienky sú upravené zákonom. Záručná doba je 24 mesiacov.
•  Obráťte sa s dôverou na Vášho odborného predajcu, ak sa na zariadení napriek kontrole 

kvality vyskytne akýkoľvek nedostatok.
•  Pri uplatnení záruky je potrebné preukázať sa úplne vyplneným záručným listom a priložiť 

doklad o kúpe (kópiu).

vyberte odparovaciu kazetu. 

Usadeniny v spodnej vaničke 
(základni prístroja) odstránite 
kefkou a čistiacim prostriedkom.

Stlačte obe poistné svorky  
v základni v smere šípok a telo 
prístroja opatrne zdvihnite nahor.

Základňu neumývajte  
v umývačke riadu!

52

5554

53

INTERPHARM



13

Spotrebný materiál 
Uvedený spotrebný materiál získate u svojho dodávateľa.
#2541 – zvlhčovacia kazeta
#2561 – HEPA filtre, 2ks v balení
#2562 – aktívny uhlíkový filter

Odporúčané voliteľné príslušenstvo (možné dokúpiť samostatne)
Ionizačná strieborná tyčinka® zbezpečuje mikrobiálne čistú vodu. 
Inovatívna Ionizačná strieborná tyčinka® (ISS) využíva preukázaný antibakteriálny 
účinok striebra a účinne likviduje baktérie spôsobujúce zápach vody. Činnosť ISS je 

samoregulačná a bez potreby zvláštnej údržby, pracuje bez zdroja 
elektrickej energie. Na obrázku je znázornené umiestnenie Ionizačnej 
striebornej tyčinky®. Výmenu tyčinky robte pri vypnutom stave 
prístroja! 
 
Údržba Ionizačnej striebornej tyčinky®
ISS nevyžaduje údržbu. Prípadné zavápnenie odstránite bežnými odvápňovacími prostriedkami. 
Pri čistení dbajte na to, aby ste mechanicky nepoškodili jemný povrch tyčinky.

Etiketa s časovým údajom výmeny ISS
Životnosť ISS je 1 rok. Využite etiketu o časovom údaji pre výmenu Ionizačnej striebornej tyčinky®. Aby 
ste vedeli, kedy ste začali používať ISS, jednoducho na etikete označíte mesiac a zapíšete rok, kedy ste 
ISS vložili do prístroja. Pri celoročnom používaní prístroja ISS vymeníte po rok

 

 

 

INTERPHARM
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Technické údaje: AIR-O-SWISS 2071
Napájanie  ≈230 V / 50 Hz
Príkon I / II / III  20 / 23 / 42 W
Vydané množstvo vody stupeň I / II / III  140 / 190 / 250 g/h
Prietok vzduchu s uhlíkovým filtrom, stupeň I / II / III  105 / 145 / 190 m3/h
Prietok vzduchu bez uhlíkového filtra, stupeň I / II / III  120 / 160 / 220 m3/h
Určený pre priestory  do 50 m2/125 m3

Zásoba vody  8,4 litra
Hmotnosť (s filtrami, bez vody)  9,3 kg
Rozmery (š × v × h)  550 × 600 × 330 mm
Dĺžka prívodného kábla  2,6 m
Hlučnosť s uhlíkovým filtrom, stupeň I / II / III  30 / 36 / 43 dB(A)
Hlučnosť bez uhlíkového filtra, stupeň I / II / III  28 / 36 / 43 dB(A)

Príslušenstvo   
– dodávané
 zvlhčovacia kazeta
 prachové HEPA filtre
 aktívny uhlíkový filter
– voliteľné (možnosť dokúpiť) Ionizačná strieborná tyčinka®

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je menej ako 31 dB(A), čo predstavuje  
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Prístroj je certifikovaný podľa CE noriem a zodpovedá nariadeniam
– 73/23/EHS pre elektrickú bezpečnosť,
– 89/336/ES a 92/31/ES o elektromagnetickej kompatibilite.

*Zmena technických parametrov vyhradená!INTERPHARM
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Odstránenie porúch
Skôr než zavoláte odborný servis, preverte si, či chybu zariadenia môžete odstrániť sami.

Prejav Možná príčina Čo robiť

Motor nebeží, 
svetelná kontrolka 
na otočnom prepínači 
nesvieti.

Sieťová vidlica nie je 
zapojená.

Zapojte sieťovú vidlicu  
do elektrickej siete

Otočný  prepínač 
je v polohe «0» - 
vypnutý.

Prepnite spínač do polohy 
pre stupeň I, II alebo III.

V elektrickej sieti nie 
je prúd.

Príčinu musí odstrániť 
kvalifikovaný odborník.

Motor nebeží, 
svetelná kontrolka na 
otočnom prepínači 
svieti.

Porucha motora. Kontaktujte odborný servis.

Otočný prepínač  
sa nedá otočiť

Pokazený otočný 
prepínač. Kontaktujte odborný servis.

Slabé zvlhčovanie 
vzduchu.

Zvlhčovacia kazeta 
je znečistená alebo 
zavápnená.

Vymeňte zvlhčovaciu kazetu.

Základňa prístroja 
zaliata vodou.

Poškodené tesnenie 
na uzávere nádržky.

Objednajte si v servise 
tesnenie a vymeňte ho.

Poškodená nádržka 
na vodu.

Objednajte si v servise novú 
nádržku vymeňte ju. 

Prejav Možná príčina Čo robiť

Nedostatočné čistenie 
vzduchu.

Upchaný prachový 
HEPA filter.

Vymeňte oba prachové HEPA 
filtre.

Aktívny uhlíkový filter 
je nasýtený.

Vymeňte aktívny uhlíkový 
filter.

Praskliny v plastových 
častiach.

Poškodenie 
pri doprave alebo 
nesprávne používanie 
prístroja.

Objednajte si v servise nové 
časti na výmenu alebo 
kontaktujte odborný servis.

Pri akýchkoľvek iných problémoch využite INFOLINKU: 02/4342 9502.

Záručný a pozáručný servis: Centrum zdravia, Radničné námestie 7/C  
 821 05  Bratislava-Prievoz  
 www.centrumzdravia.sk 
 
Dovoz a distribúcia v SR: INTERPHARM Slovakia, a.s. 
 Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava
 Tel.: 02/40 200 400INTERPHARM
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Záručné podmienky sa riadia zákonom.  
Záručná doba je 2 roky od dátumu kúpy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a poruchy zapríčinené nevhodnou manipuláciou, pádom 
zariadenia, nerešpektovaním návodu na použitie a/alebo vykonaním zmien na prístroji treťou 
osobou.
Reklamácia môže byť uznaná len po predložení úplne vyplneného a predajcom potvrdeného 
Záručného listu a po predložení dokladu o zaplatení (alebo jeho kópiou).

Záručný a pozáručný servis:
CENTRUM ZDRAVIA
Radničné nám. 7/C
821 05 Bratislava-Prievoz
Tel.: 02/43 42 95 02 (04)
www.centrumzdravia.sk

ZÁRUČNÝ LIST
Dátum predaja: 

Výrobné číslo:

Predajca: 
(odtlačok pečiatky)

Záručná oprava vykonaná dňa:

Pozáručná oprava vykonaná dňa:

Poznámky:

INTERPHARM




