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Használati útmutató
Köszönjük, hogy ezt a berendezést használja!
Használat előtt kérjük olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg a
későbbi felhasználáshoz

Tartalom

Figyelmeztetések

1-2
1-2

A gép és a pótalkatrészek

33

Alkatrészekre vonatkozó utasítások

44

Használati útmutató

55

Üzemeltetési utasítások

1
6-7

6-7

Tisztítás és karbantartás

88

Probléma és okok

99

Figyelmeztetések
A károsodások vagy anyagi károk elkerülése érdekében kérjük vegye
figyelembe a következő szabályokat és utasításokat

„Halál vagy sérülés
kockázata”

„Sérülés vagy

„Tilos”

„Kötelező”

veszélyes anyagok kockázata”

Ne helyezzen idegen tárgyakat a
légkimenetbe

Ne szerelje szét

A tápkábel jó állapotban van

Húzza ki a konnektorból, ha
nem használja

Ne használjon nem szabványos
hálózati áramot

Ne üzemeltesse nedves kézzel

Használjon jó állapotú hálózati
csatlakozó aljzatot

Tartsa szárazon

Vízgőztől, füsttől tartsa távol.
Konyhában nem használható

Ne használja nedves helyen
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Figyelmeztetések
Ne tegye tűz vagy más
hőforrás mellé

A gép tisztításához ne használjon
alkoholt vagy szerves oldószert

Figyelem

Kézzel húzza ki a
hálózati csatlakozót

Ha a következő feltételek bármelyike fennáll, kérjük, azonnal
húzza ki a tápkábelt
Bármely kapcsoló nem működik
 Rövidzárlat észlelhető
 A tápkábel/csatlakozó rendellenesen melegszik.
 Égett szag vagy rendellenes hang és rezgés jelentkezik.
 Egyéb rendellenességek vagy működési hibák

Az ajtókat és ablakokat zárva kell
tartani

Megjegyzés: Ha a hálózati csatlakozó kábel megsérült, akkor
a javítást a gyártó, a szervizrészleg vagy hasonló
szakemberek végezhetik

Megjegyzés: A veszély elkerülése érdekében a tápegység ellenőrzése vagy cseréje
céljából forduljon a szakszervizhez vagy a gyártóhoz.

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő
környezeti

károk

vagy

egészségkárosodás

elkerülése

érdekében

felelősségteljesen

hasznosítsa újra a nyersanyagok fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A
használt eszköz visszajuttatásához használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket
környezetbarát újrahasznosítás céljából átvihetik.
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.
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A gép és a pótalkatrészek

Távvezérlő

Gép

1 kompozitszűrő készlet

Használati
útmutató
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Alkatrészekre vonatkozó utasítások

Vezérlő és kijelző panel

Levegő minőség
Indikátor
Érzékelő
Elülső panel

Kompozit szűrő

Fogantyú
Érzékelő
burkolata

Fogantyú

Ventillátor és
motor
UV lámpa
Vízszűrő
Mágneses zár
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Víztartály

Használati útmutató

Csomagolja ki a
gépet

Távolítsa el az elülső
panelt

Megfelelően
helyezze be a
kompozit szűrőt

Helyezze vissza az
elülső panelt

Vegye le a szűrőt, és
távolítsa el a
nejlonzacskót

Távolítsa el a
víztartályt

1
2

Vegye ki a
víztartály rögzítő
lemezét

Töltsön vizet a
víztartályba
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Nyomja meg
készülék be- és
kikapcsolásához

a

Használati útmutató
ON/OFF
Nyomja meg a távirányító „ON/OFF” gombját, vagy érintse meg a gép
„ON/OFF” gombját.
A gép indítása után a kijelző az alábbiakat tartalmazza.

ION

Automatikus üzemmód
Nyomja meg a távvezérlő „AUTO” gombját, vagy érintse meg a
gép „AUTO” gombját az automatikus tisztítási módba lépéshez.
Az intelligens rendszer automatikusan tisztítja és kezeli a levegőt
a légminőség függvényében. Ha a levegő minősége kiváló, a
jelzőfény zölden világít, és a légtisztítás az első sebességgel
üzemel; Ha a jelzőfény kék, a légtisztítás a második sebességgel
üzemel. Ha a levegő minősége normális, a jelzőfény sárgán
világít, és a légtisztítás a harmadik sebességgel üzemel. Ha a
levegő minősége rossz, a jelzőfény pirosan világít, és a légtisztítás
a negyedik sebességgel üzemel.

Alvó üzemmód (SLEEP)
Nyomja meg a távirányító „SLEEP” gombját, vagy érintse
meg a gép „SLEEP” gombját
Az alvó üzemmódot be- és kikapcsolhatja

Időzít
ő

Időzített leállítás
Nyomja meg a „TIMER” gombot bekapcsolt állapotban ---válassza ki az időt ---- Az időzített kikapcsolás beállítása
befejeződött
Időzített bekapcsolás
Nyomja meg a „TIMER” gombot kikapcsolt állapotban ---válassza ki az időt ---- Az időzített indítás beállítása befejeződött
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Használati útmutató
Zár (LOCK)
Nyomja meg a távirányító „LOCK” gombját, vagy nyomja
meg 3 másodpercig a „LOCK” gombot a panel zárási
funkciójának be- és kikapcsolásához.

Sebesség (SPEED)
A tisztítás beállításához nyomja meg a távirányító „SPEED”
gombját, vagy érintse meg a gép „SPEED” gombját.
A légsebesség 3 — 4 — 1 — 2 — 3 — 4 ciklusok szerint
adható meg.

ION
ION

A negatív ion funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja
meg a távirányító „ION” gombját, vagy érintse meg a
főegység „ION” gombját.

UV
Érintse meg az „UV” gombot az ultraibolya lámpa be- és
kikapcsolásához.

Szalagkijelző kapcsoló
Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a „FAN SPEED” +
„UV” gombot a háttérvilágításos szalagkijelző be- vagy
kikapcsolásához.

Víztartály jelző
Ha a víztartály be van helyezve, akkor a párásítás ikon világít,
és a vízhiány ikon nem világít.
Ha a víz szintje nem észlelhető, utántöltést kell végezni.
Ha a víztartály el van távolítva, vagy nincs beépítve, akkor a
párásítás ikon és a vízhiány ikon egyidejűleg villog.

Vízhiány jelző
Szűrő csere
A beépített program hangjelzéssel és a <RESET> gomb
villogásával tájékoztatást küld a szűrő élettartamának lejártakor
Nyomja meg egyszerre az „AUTO” + „TIMER” gombot 5
másodpercig a visszaállításhoz, vagy nyomja meg a távirányító
„RESET” gombját (a csere-jelzés megszüntetése)
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Tisztítás és karbantartás

A géptest tisztítása
·A tisztításhoz egy puha ruhát használjon.
·Szennyezett, nehezen tisztítható, egy puha, kis
mennyiségű semleges mosószerrel megnedvesített
ruhával törölje le.

FIGYELEM

·Karbantartás közben ne karcolja meg a gép
burkolatát kemény tárgyakkal.
·Az elülső panel eltávolításakor kérjük, kövesse az
utasításokat.

Szűrő csere
Szűrőcsere emlékeztető (hangjelzés, és a „RESET”
gomb villog)

·A szűrő cseréjét követően, nyomja meg és tartsa
lenyomva az „AUTO” + „TIMER” gombokat. Amikor
meghallja a hangjelzést, az „AUTO” és „TIMER”
villogása leáll, jelezve a csere idő visszaállítását.
·Mivel
az
adott
alkalmazási
környezet
szennyezettsége eltérő lehet, a szűrőtisztítási ciklus
is különböző, melyet a hang és a szaghatás alapján
kell meghatározni.
·Javasoljuk, hogy havonta végezzen tisztítást;
szennyezett környezet esetén ajánlott a tisztítási
gyakoriság növelése.
1) Ha a felület poros, akkor az porszívóval megtisztítható.
2) Felületi portalanítás az élettartam meghosszabbítása
érdekében.
A csereciklus kb. 6-12 hónap.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szűrőcsere-ciklus különböző
környezetekben eltérő lehet. Kérjük, hogy a használt szűrőt
tekintse nem éghető hulladéknak.
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Probléma és Okok
Javítás előtt kérjük, ellenőrizze a következőket:

Jelenség

Lehetséges ok és Megoldás
1. A tápkábel ki van húzva a csatlakozó aljzatból?
Csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozót.

A gép nem kapcsol be

2. Az elülső panel le van zárva?
Zárja le az elülső panelt.
3. A gépet ferdén helyezte el?
Állítsa vízszintesbe.

A légminőség állapotjelző
folyamatosan „piros”
minőséget jelez és a PM 2.5
részecskékre kijelzett szám
hosszú időn keresztül
változatlan.

Rendellenes szagok

1. Az érzékelő vízgőznek, koromnak és
permetnek lehet kitéve.
Helyezze a gépet egy másik tiszta
helyre és próbálja ki
2. Távolítsa el az érzékelő ajtaját, és törölje le
tiszta és puha ruhával az érzékelő lencsét.
Ellenőrizze, hogy a szűrő elhasználódott-e, vagy
hogy bocsát-e ki szagokat a szennyező anyagok
megkötése következtében.
Tisztítsa meg az aktívszén-szűrőt, és szárítás után
vegye használatba. Ha a helyzet nem javul, akkor
cserélje ki egy újra.

A levegőt nehezen tisztítja, és
hangosan üzemel

Ellenőrizze, hogy a HEPA szűrő telítődött-e?
Porszívóval tisztítsa meg a HEPA szűrőt és az
elsődleges szűrőt.
Ha a helyzet nem javult, helyezzen be egy
új HEPA szűrőt.
A gép az ésszerűtlen elhelyezés miatt nem tudja
könnyen megkötni a szennyeződést.

A beltéri levegő szennyezett,
de a légtisztító nem reagál

Helyezze át a gépet vagy válassza a
manuális üzemmódot és állítsa a
légsebességet „4”-re.

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

Modell

FKJ420F-A350

Hálózati áram

230V/1ph/50Hz

Teljesítményfelvétel

65W

Zajszint

<66 dB(A)

CADR

400m3/h

Tömeg

10,5kg

Méret

403x245x603

Javasolt helyiségméret

28-48m2

Érzékelő:

Por , Hőmérséklet és Páratartalom
4 fokozatú kompozit szűrő:
(előszűrő, HEPA H11 szűrő
Aktívszén szűrő, Fotokatalitikus szűrő)

Szűrőrendszer:
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Negatív ion generátor (1x10 db/cm3)
UV lámpa (254nm)

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

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

