
Annak érdekében, hogy használat előtt teljesen megismerje a termékünket, kérjük, 
hogy a működtetést megelőzően figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és 
őrizze meg, mert később szüksége lehet rá. 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Használati útmutató 

 
 

Légtisztító 
 

FKJ225F-A200 

 
Gyártó: Guangzhou Haike Electronics Technology Co., 

Ltd 
NO. 613 Tainan Rd, Dongchong Town, Nansha 
District, Guangzhou, 511453, P.R. China 

 
Importőr: Columbus Klímaértékesítő Kft. 

H-2142 Nagytarcsa, Pesti út 15 

 

A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának 
jogát. 
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől 
eltérő lehet. 



Biztonsági utasítás    

Karbantartás    

Hibaelhárítás    

 

 

 

 

 

 

 

 

A gép és a pótalkatrészek 

Használati útmutató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell   FKJ225F-A200 

Hálózati áram   230V/1ph/50Hz 

Teljesítményfelvétel   45W 

Zajszint   <61 dB(A) 

CADR  180m3/h 

Tömeg                                             6,2kg 

Méret   348x190x556 

Javasolt helyiségméret   13-22m2 

Szűrőrendszer: 

  4 fokozatú kompozit szűrő: 
          (előszűrő, HEPA H11 szűrő 
           Aktívszén szűrő, Fotokatalitikus szűrő) 

  Negatív ion generátor  (1x107 db/cm3) 

  UV lámpa (UV-C ,  254nm) 

 

Bevezetés 

Használati utasítások 

2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6-7 
 
8 
 
9 

Hulladék kezelés 
 

Ne háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló anyagot. 
Válogassa szét a műanyag és papír hulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye. 
 
A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak háztartási szemétként történő 
kidobása tilos. 
 
Az elektronikai hulladék kezelésének módja:  
A klímaberendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és 
üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni, és tilos a 
települési hulladék közé helyezni.  
A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy hulladékudvarba 
Ezeken a helyeken térítésmentesen beveszik. 
B) Ha egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója 
térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést.  
C) A gyártó, vagy importőr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt 
használhatatlan 
berendezést. 
D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat, 
fémhulladék gyűjtők is foglalkoznak ezen anyagok begyűjtésével. 
Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást 
okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivárogva, 
bekerülhetnek a táplálékláncba.  

 

Műszaki adatok: 



Hibaelhárítás Biztonsági utasítás 

Az eszközt a 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják. A csökkent fizikai, 

érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalattal és tudással nem rendelkező 

személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha az eszköz biztonságos 

használatára vonatkozó információkat megkapták és megértették a kockázatokat. 

Gyermekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel. 

A tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélkül a gyermekek nem végezhetik. 

Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról. 

Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a gyártó, a gyártó szerviz szolgálata vagy hasonlóan 

képzett személyek cserélhetik ki a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében. 

Figyelmeztetések 

Az anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat és 

utasításokat. 

Az eszközt a 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják. A csökkent fizikai, 

érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalattal és tudással nem rendelkező 

személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha az eszköz biztonságos 

használatára vonatkozó információkat megkapták és megértették a kockázatokat. 

Gyermekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel. 

Gyermekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel. A tisztítást és felhasználói karbantartást 

felügyelet nélkül a gyermekek nem végezhetik. 

Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról. 

Figyelem 

Ha a következő feltételek bármelyike fennáll, kérjük, azonnal húzza ki a tápkábelt. 

• Bármelyik kapcsoló nem működik 

• Rövidzárlat észlelhető 

• A tápkábel/csatlakozó rendellenesen melegszik 

• Égett szag vagy rendellenes hang és rezgés jelentkezik 

• Egyéb rendellenességek vagy működési hibák 

  

  

  

  

  

  

  

 

Javítás előtt kérjük, ellenőrizze a következőket: 
Rendellenesség Ellenőrzés 

Nem működik 1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel 
megfelelően csatlakozik-e a 
konnektorhoz. Ha nem, csatlakoztassa 
újra. 

 
2. Ellenőrizze, hogy az elülső panel 

megfelelően le van-e zárva. Ha nem, 
rárja le megfelelően. 

 
 
3. Ellenőrizze, hogy a gép vízszintesen 

van-e elhelyezve. Ha nem, állítsa 
vízszintesbe. 

A légminőség jelző mindig piros Az érzékelőt a vízgőz, füst, permet 
befolyásolhatja, tesztelje a gépet egy másik 
tiszta környezetben. 

Rendellenes szagok Ellenőrizze a szűrő hatékonyságát, vagy hogy 
nem szennyezőanyagok okozzák-e a 
szaghatást. 
 

 Helyezzen be új szűrőket 

Nem távolítja el a szennyezőanyagokat és 
hangosabban üzemel 

Ellenőrizze, hogy nem csökkent-e le a HEPA 
szűrő hatékonysága! 
 

 Tisztítsa meg a HEPA szűrőt egy 
porszívóval, ha ez nem hatékony, 
akkor helyezzen be egy új HEPA 
szűrőt. 

A levegő beltéri szennyezett, de a gép nem 
működik. 

Lehet, hogy a gép nem megfelelően van 
elhelyezve. Helyezze át a gépet vagy 
válassza a manuális módot, és állítsa a 
sebességet („SPEED”) magas fokozatra. 

 

Az ellenőrzés befejezése után vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ha továbbra 
sem tudja megoldani a problémát. 



A gép és a pótalkatrészek Karbantartás 
   P08 P03 

Gép: Ha az aniongenerátoron por halmozódik fel, tisztítsa meg egy tiszta, mosószerrel 
átitatott puha kendővel, és óvatosan dörzsölje le a bemenetet/kimenetet. 

Szűrők: A beépített szerkezet automatikus emlékeztetőt küld a szűrőcserére 

vonatkozóan. (Mindegyik szűrő körülbelül 1 évig használható 8 órás 

átlagos üzemidő esetén). Azonban az eltérő szennyezettségű 

környezetkben való használat esetén a ciklus eltérő lehet. Az üzemelés 

hangjának megváltozása vagy a szaghatás alapján cserélhetők. Új 

szűrőkkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal. 

Géptest Távvezérlő 

Megjegyzés: Beépített UV lámpa 
UV-lámpa: kb. 2 évig használható, cseréje közben ki kell kapcsolni a gépet; az UV 
lámpát 90 fokos elforgatással távolíthatja el, majd cserélje ki. 

Felhasználói 
kézikönyv 1 szűrőkészlet 

 

 
Légtisztító 

 

  

 

 

1.Távolítsa el 
a panelt 

2. Távolítsa 
el a 
cserélendő 
szűrőket 

3. Érintse meg 5 
másodpercig a 
„SLEEP” gombot a 
szűrőcsere-jelző 
visszaállításához 

4. Zárja le az 
elülső panelt 

Szűrő csere 

A szűrőcsere hangjelzés 5-ször hallható, és a 
kijelző villog 



Kompozit szűrő 

  

 

Alvó üzemmód 

 Alvó üzemmódba lépéshez nyomja meg a 
távirányító „SLEEP” gombját vagy nyomja meg a 
gépen található „SLEEP” gombot. 

 Az alvó üzemmód befejezéséhez nyomja meg a 
távirányító „AUTO” gombját, vagy érintse meg a 
készülék „AUTO” gombját. 

 
 
 
Időzítő 

 Be- vagy kikapcsolt állapotban érintse meg a 
„TIMER” gombot az „1H/2H/4H/8H” idő 
kiválasztásához. 

 
 
 
Anion 

 Az anion funkció indításához vagy befejezéséhez 
nyomja meg a távirányító” „ION” gombját, vagy 
nyomja meg a gépen található „FUNCTION” 
gombot kiválasztva az ANION kijelzést a gépen 
 

UV 

 Az UV tisztítás megkezdéséhez vagy 
befejezéséhez a gépen található „FUNCTION” 
gombot kiválasztva az UV kijelzést a gépen. (A 
távirányítón a RESET gombbal választhatja ki 
az UV kijelzést a gépen.) 

 Levegőbefúvás 
 
Rögzítő csat 
 
 
 
 
Légcsatorna 
 Adattábla 
 
UV lámpa (opcionális) 
 
 
Mágnes zár 

Fogantyú 

Kompozit szűrő 

Érintő gombok 

 
 
 
Érzékelő 

 
 
 
 
Panel 

Digitális kijelző 

Használati útmutató Bevezetés 

Levegőminőség kijelzése: 
 
A berendezés érzékeli a beszívott levegő minőségét és azt különböző színnel 
jelzi: 
 

Kiválló minőségű: kék 
Jó minőségű: lila    
Rossz minőségű: piros 



Használati utasítások 
 

 Használati útmutató  
P05 P06 

2. Távolítsa el a 

panelt 

1.Csomagolja ki a gépet 3. Távolítsa el a szűrőt és a 

vegye ki a nejlonzacskóból. 
Panel 

Érintő 

gombok 
1. sebesség 

2. sebesség 

3. sebesség 

Érintő gombok 

6. Csatlakoztassa a 

betápkábelt a hálózatra 

4. Helyezze vissza a szűrőt,  

figyeljen a megfelelő irányra. 
5. Helyezze fel a 

panelt 

  

Bekapcsolás 

·Nyomja meg a távirányító „ON/OFF” 

gombját, vagy érintse meg a gépen az 

„ON/OFF” gombot. 

Automata üzemmód 

Nyomja meg a távirányító „AUTO” gombját, 
vagy érintse meg a gépen található „AUTO” 
gombot 

 
7. Az indításhoz érintse meg 
az „ON/OFF” gombot 

Ventilátorsebesség beállítása 
Nyomja meg a „SPEED” gombot a 
távirányítón, vagy érintse meg a „SPEED” 
gombot a sebesség beállításához, amikor a 
készülék be van kapcsolva. 

 

Szűrőcsere jelző 

UV funkciójelző (UV) 

Anion kijelző 

 

Levegő minőség 

jelző 

Időzítő 

Automatikus 
üzemmód 
jelző 

Alvó 
üzemmód 
jelző 




