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Wstęp
Serdecznie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na 
zakup oczyszczacza powietrza W490!

Prawidłowy zakres zastosowania:
Urządzenie może być używane wyłącznie do nawilżania i 
oczyszczania powietrza wewnątrz budynku.

Oczyszczacz W490 zawiera następujące udoskonalenia:
-

mowi utrzymania czystości wody ISS

wody jest za niski

konserwacji

Czy wiedzą Państwo, że zbyt suche powietrze w  
pomieszczeniu

 
koncentracji,

 

 
 

parkietowe,

Opis urządzenia
Oczyszczacz powietrza W490

 
o wielkości do 502,

 

We wnętrzu oczyszczacza powietrza obracają się spec-

przepływające powietrze jest oczyszczane w naturalny 

Płyty nawilżające

ilości wody do otoczenia. Urządzenie oczyszcza powietrze, 

Ponadto usuwa znajdujące się w powietrzu zanieczyszcze-
nia, pyłki i sierść.

Ionic Silver Stick® (ISS) (34)
Elektroda Ionic Silver Stick wykorzystuje antybakteryjne 
działanie srebra i zapewnia przez cały sezon optymalne 

urządzeniu i przeznaczona jest wyłącznie do użycia w 

Wskazówki bezpieczeństwa

-

-

urządzenia lub używać tylko pod nadzorem.

-

urządzenia! Urządzenia uszkodzone w wyniku dodawa-

oznaczone są następującymi symbolami:

Uwaga 
Niebezpieczeństwo obrażeń przez zwarcie 

Uwaga 
Uszkodzenia oczyszczacza powietrza lub szkody  
rzeczowe, np. spowodowane wyciekająca wodą.
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Rozpakowywanie (1 – 3)

opakowaniu

 

Ustawianie (4 – 7)

tabliczce znamionowej. Postawić oczyszczacz powietrza 
-

mieszczeniu.

dużo miejsca do konserwacji oraz czyszczenia  
oczyszczacza powietrza.

Napełnianie wody (8 – 10)

kranową.

Nie narażać zbiornika wody na działanie 

-

śrubowe, aby zapobiec wyciekaniu wody.

Uruchomienie (11 – 15)
Oczyszczacz powietrza podłączyć do sieci elektrycz-

-

Oczyszczacz powietrza
 

 

A) Włączanie/wyłączanie

B) Ustawianie poziomu wilgotności

-
ziomu. W momencie włączenia urządzenia żądany poziom 

-

Szybkie wyświetlenie bieżącej wartości 
względnej wilgotności powietrza

automatyczne wyłączenie urządzenia.

Opis działania osuszacza W490
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C) Zmiana wydajności oczyszczania

wydajności. Przełączenie pomiędzy trybem niskiej 

-

D) Wymiana elektrody lonic Silver Stick (ISS)

-

przez ok. 5 sekund.

E) Czyszczenie urządzenia

konieczność wyczyszczenia urządzenia. Symbol ten po-

F) Wyświetlanie wartości aktualnej/żądanej

H) Automatyczne wyłączanie  
«Zbiornik pusty»

Przezroczystość zbiornika wody ułatwia sprawdzenie po-
-

spada poniżej wartości minimum, następuje automaty-
czne wyłączenie urządzenia. Na wyświetlaczu pojawia się 

urządzenie działa dalej.  

-

Czyszczenie oczyszczacza powietrza  
(18 – 19)

należy je stosować oprócz 
trybu czyszczenia.

użytkowania urządzenia.

narzędzi.

wyczyścić, jeśli napełnione wodą urządzenie nie 
było używane przez ponad tydzień.

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć ISS 

Tryb czyszczenia (20 – 28)
-

-
czenia, nawilżanie jest wyłączone. Wentylator pozostaje 
wyłączony, obracają się tylko płyty nawilżające.

Przed przełączeniem do trybu czyszczenia wani-

-

przycisk B. Pod koniec czasu czyszczenia na wyświetlaczu 

-

-

działa ono w trybie pracy normalnej.

Czyszczenie zbiornika wody i wanienki 
podłogowej – co 2 tygodnie (29 – 34)

 
 

 

odwrotnej kolejności
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Czyszczenie obudowy –  
raz lub dwa razy do roku  (35)

ściereczką

Przechowywanie
Wylać wodę ze zbiornika. Oczyszczacz powietrza wyczyścić 

-

Utylizacja
Wysłużony oczyszczacz powietrza przekazać sprzedawcy 

-

Części zamienne i akcesoria

i samemu wymienić w oczyszczaczu powietrza. 

Naprawy (36 – 38)

-

Gwarancja
-

cielstwa krajowe.

występują braki.

Informacje prawne

 

 

 

elektrycznym i elektronicznym

-

autorskim.

Dane techniczne

Przystosowany do pomieszczeń 
o wielkości do  50 m2 3

 

Usuwanie usterki

Problem Przyczyna Co robić

Brak działania

Włożyć prawidłowo zestaw płyt

 
Wentylator nie działa

Włożyć prawidłowo zestaw płyt

Brak wody w wanience Napełnić zbiornik wody

Wyłączyć i włączyć urządzenie ponownie


