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Jellemzők
A légtisztításról

A gyorsan áramló levegőből a berendezés be tudja szívni a port, 
virágport stb.

A levegőfúvás sebességének növekedésével javul a tisztítási teljesítmény.• 

A gyorsan áramló levegő 
átjárja a helyiséget.

Erős szívás 
3 irányból

Virágpor

Szag
Por

Hatásosan kiszűri a virágport
A gyorsan áramló levegőből még az egyébként lerakódó, nagyobb méretű virágporszemcsék is hamar kiszűrhetők.

Szagtalanítás és a levegőben lévő szaganyagok lebontása

A streamer elektronzápora lebontja a megkötött szaganyagokat.
A lebontó ciklus ismétlődése fenntartja a szagtalanító működést.• 

Elnyelés
A szagtalanító katalizátor 
egység elnyeli a szagokat.

Helyreállítás
A szagelnyelő 

képesség helyreáll.

A ciklus ismétlődése 
fenntartja a szagtalanító 

működést.

Lebontás
A streamer elektronzápora 
lebontja a szaganyagokat.

A szagtalanító katalizátor 
cseréje szükségtelen.

Szagtalanító katalizátor
Szag
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Hogyan működik a "streamer"?

Ez a funkció "streamer" elektronzáporral, egyfajta 
plazmakisüléssel gerjeszt nagy sebességű 
elektronokat. Ez erősen oxidáló hatást fejt ki, 
így a légtisztító gyorsan képes semlegesíteni 
vagy csökkenteni a szagokat. (A nagy sebességű 
elektronok a felhasználók biztonsága érdekében a 
berendezésen belül keletkeznek és nyelődnek el.)

A streamer működés közben sustorgó hangot adhat. 
Ez nem jelent hibás működést. A működési 
környezettől függően a hang magassága vagy 
jellege változó lehet. Az ilyen jelenségek sem 
jeleznek hibát. A kis mennyiségben keletkező 
ózonnak érezhető szaga lehet. Ez a mennyiség 
elenyésző, az emberi egészségre nincs káros 
hatással.
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Biztonsági előírások
A berendezés helyes használata érdekében használatba vétel előtt olvassa el ezeket a biztonsági előírásokat. �
A kézikönyvben leírt biztonsági előírások az alábbi két kategóriába sorolhatók. Mindkettő fontos  �
biztonsági információkat tartalmaz, ezért mindig be kell tartani őket.

FIGYELMEZTETÉS

A nem megfelelő kezelés súlyos sérüléseket vagy 
halálos kimenetelű balesetet okozhat. 

TUDNIVALÓK

A nem megfelelő kezelés sérüléseket vagy anyagi 
károkat okozhat. 
Bizonyos esetekben a következmények súlyosak lehetnek.

A kézikönyvben használt ikonok jelentése a következő. �

Nem szabad! Kövesse az 
előírásokat! Húzza ki a tápdugaszt! Tartsa távol nyílt 

lángtól!

Tilos szétszerelni! Nem szabad nedves 
kézzel hozzányúlni! Nem érheti nedvesség!

Elolvasás után tegye a kézikönyvet olyan helyre, ahol később is megtalálja bárki. �

FIGYELMEZTETÉS

Tápkábel 
és dugasz

Csak 220–240 V tápfeszültséget használjon. • 
Másféle tápfeszültség használata tüzet vagy áramütést okozhat. 

A tápkábelt tilos átalakítani, nagy erővel meghajlítani, húzni, • 
csavarni, továbbá sérült vagy összetekert állapotban használni. 
Tilos továbbá nehéz tárgyak rárakásával vagy egyéb módon 
összenyomni a tápkábelt. 
Sérült tápkábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne használja a berendezést, ha a tápkábel vagy a tápdugasz sérült • 
vagy bizonytalanul illeszkedik a dugaszolóaljzatba. 
Sérült tápkábel vagy bizonytalanul illeszkedő dugasz használata rövidzárlat miatt tüzet vagy áramütést okozhat.

Ügyeljen rá, hogy a dugaszolóaljzat és a leágaztató eszközök • 
terhelhetősége megfeleljen a berendezéshez. 
Egy többszörös aljzat terhelhetőségének túllépése a túlmelegedés miatt tüzet okozhat. 

A berendezés be- vagy kikapcsolását nem szabad a tápdugasz • 
bedugásával vagy kihúzásával végezni. 
A gondatlan kezelés a túlmelegedés miatt áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápdugaszt ütközésig be kell dugni a dugaszolóaljzatba. • 
A tökéletlen csatlakozás a túlmelegedés miatt áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápdugaszt a portól és egyéb szennyeződésektől időnként száraz ruhával le kell tisztítani. • 
A nedvesség vagy egyéb tényezők miatt fellépő szigetelési hibák tüzet okozhatnak.

Ha bármi szokatlant észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa • 
le a működést, és húzza ki a tápdugaszt. 
Ha rendellenességek, például égett szag ellenére a készüléket tovább használják, 
az a túlmelegedés miatt áramütést vagy tüzet okozhat.
Forduljon a márkaképviselethez.

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében • 
a márkaszervizre vagy egy szakemberre kell bízni a cseréjét.
A sérült kábel a túlmelegedés miatt áramütést vagy tüzet okozhat.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezés polarizált csatlakozó-• 
dugasszal van ellátva (egyik érintkezője vastagabb a másiknál). Ez a dugasz a 
polarizált aljzatba csak egyféleképpen illeszthető. Ha a dugasz nem illeszkedik jól az 
aljzatba, fordítsa meg. Ha így sem illeszkedik jól, akkor egy szakemberrel megfelelő 
aljzatot kell felszereltetni. A csatlakozódugasz bármilyen módosítása tilos!
Tisztítás vagy a berendezés áthelyezése előtt állítsa le a berendezést, • 
és húzza ki a tápdugaszt a dugaszolóaljzatból. 
A berendezés bedugott állapotban történő tisztítása vagy mozgatása áramütést vagy 
a berendezés károsodását okozhatja.

Berendezés
Nem szabad a berendezést olyan helyen használni, ahol olaj, például • 
gépolaj van a levegőben. 
Az olajpárától törékennyé válhatnak a berendezés alkatrészei, továbbá áramütést okozhat vagy begyulladhat. 

Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol sűrű olajpára (például egy • 
konyhában), gyúlékony vagy korrozív gázok vagy fémpor van a levegőben. 
Ilyen környezetben tűz keletkezhet, vagy károsodhat a berendezés. 

Az ujjakat és a tárgyakat távol kell tartani a levegőbemenettől, • 
a levegőkimenettől és egyéb nyílásoktól. 
A nem megfelelő kezelés áramütést vagy sérüléseket okozhat, illetve károsíthatja a berendezést. 

A levegőkimenetet és a berendezés belsejét nem érheti nedvesség. • 
Ha víz jut a berendezésbe, az tüzet vagy áramütést okozhat.
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FIGYELMEZTETÉS

Berendezés

Ne használjon tűzveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy rovarirtó • 
spray) a berendezés közelében. 
Ne használjon benzint vagy hígítót a berendezés tisztításához! 
Ezektől az anyagoktól törékennyé válhatnak a berendezés alkatrészei, továbbá áramütést 
okozhat vagy begyulladhat. 

Csak semleges kémhatású tisztítószert használjon a berendezés tisztításához. • 
A berendezés klóros vagy savas tisztítószerekkel való tisztítása káros, egészségre ártalmas 
gázok keletkezéséhez vezethet.

Ezeket a szerelési utasításokat csak szakemberek hajthatják végre. • 
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a használati 
útmutatóban leírtakon kívül szerelési munkákat ne végezzen, 
csak akkor, ha Ön egy erre feljogosított szakember.

Tartson távol a berendezéstől cigarettát, füstölőt és mindenféle nyílt • 
lángot. 
A nyílt láng tüzet okozhat.

Tilos a berendezést házilag szétszerelni, javítani vagy átalakítani. • 
A nem megfelelő kezelés tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. 
Forduljon a márkaképviselethez.

Nem szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni. • 
Ha víz jut a berendezésbe, az áramütést okozhat.

Ne használja a berendezést nagyon nedves helyen, például • 
fürdőszobában, és olyan helyen se, ahol gyors hőmérséklet-változásra 
lehet számítani, például hűtőházban. 
A nem megfelelő környezet áramütést okozhat, vagy károsíthatja a berendezést.

TUDNIVALÓK

Tápkábel 
és dugasz A berendezés tápfeszültségről való leválasztásakor a tápdugaszt • 

húzza ki, ne a tápkábelt fogja meg. 
A tápkábel húzása a rövidzárlat miatt tüzet vagy áramütést okozhat.

Ha hosszabb üzemszünet várható, húzza ki a tápdugaszt • 
a dugaszolóaljzatból. 
A tökéletlen szigetelés áramütést, áramszivárgást vagy tüzet okozhat.

Berendezés

Ne tegye a berendezést közvetlen napfénynek, esőnek vagy szélnek • 
kitett helyre!
Ha a berendezés túlmelegszik, vagy víz jut a belsejébe, az tüzet vagy áramütést okozhat. 

Nem szabad a berendezést meleg helyen, például fűtőberendezések • 
közelében használni. 
A magas hőmérséklettől a berendezés elszíneződhet vagy deformálódhat. 

Vigyázni kell. hogy a levegőbemenetet és a levegőkimenetet ne takarja • 
el szennyes ruha, ruha, függöny stb. 
A berendezésre tapadó textília megakadályozhatja a levegő áramlását, ami túlmelegedést vagy tüzet okozhat. 

A berendezést nem szabad egyenetlen padlón használni!• 
Ha a berendezés felborul, víz folyhat ki belőle, ami eláztathatja a bútorokat, illetve tüzet vagy áramütést okozhat. 
Ha a berendezés felborul, azonnal vissza kell állítani.

A berendezést nem szabad olyan helyen használni, ahol vegyi • 
anyagokkal dolgoznak. 
Az illékony vegyi anyagok és oldószerek (kórházakban, üzemekben, laboratóriumokban, szépségszalonokban, 
fotó laborokban stb.) károsíthatják a mechanikus alkatrészeket, vízszivárgást okozhatnak, ami eláztathatja a bútorokat stb.

A berendezés közelében nem szabad porokat, például kozmetikumokat használni.•  
Ha porok jutnak a berendezésbe, az áramütést okozhat, vagy károsíthatja a berendezést. 

A berendezést nem szabad szűk helyen, például vécében használni. • 
A gyenge szellőzés túlmelegedést és tüzet okozhat.
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Biztonsági előírások
TUDNIVALÓK

Berendezés

A berendezésből kiáramló levegő útjában ne legyenek növények • 
vagy állatok. 
A huzatban való tartózkodásnak káros hatási lehetnek. 

Az akváriumokat, vázákat és egyéb víztároló edényeket távol kell • 
tartani a berendezéstől.
Ha víz jut a berendezés belsejébe, az tüzet vagy áramütést okozhat, illetve károsíthatja a berendezést. 

Nem szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy nekitámaszkodni. • 
Ha leesnek vagy felborulnak vele, az sérülést okozhat. 

Ne távolítsa el a szűrőt, ha a berendezés az oldalán fekszik! • 
Ellenkező esetben szennyeződés juthat be, ami tüzet vagy áramütést okozhat. 

Ne használja a berendezést világítótestek közelében (1 méteren belül). • 
Ellenkező esetben a berendezés gyengébben veheti a távirányító jelét, és megváltozhat 
a berendezés színe.

Ha a berendezésen kívül nyílt lánggal üzemelő készülék is van • 
a helyiségben, akkor rendszeresen szellőztetni kell. 
Az elégtelen szellőzés szénmonoxidmérgezést okozhat. 
A termék nem távolítja el a szén-monoxidot. 

A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fi zikai, érzékszervi • 
vagy mentális képességű személyek, illetve a kezeléshez megfelelő 
alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan 
személy felügyel rájuk, aki felelni tud a beren dezés biztonságos használatáért.
A gyermekeket távol kell tartani a berendezéstől, mert hajlamosak 
játszani vele.
Tisztítás közben a berendezés hálózati dugaszát ki kell húzni.• 
A berendezés bedugott állapotban történő tisztítása vagy mozgatása áramütést vagy 
a berendezés károsodását okozhatja.

A berendezést gyakran át kell vizsgálni, és a benne felgyűlő • 
szennyeződéseket el kell távolítani, mert a szennyeződések túlzott 
mértékben való felhalmozódása ívkisülést vagy tüzet okozhat.

Egyéb

Ha a berendezés körül hobbiállatok is lehetnek, akkor ügyelni kell arra, • 
hogy az állatok ne vizeljenek a berendezésre, és ne rágják meg a tápkábelt. 
Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ha az állatok mégis gondot okoznak, akkor állítsa le 
a berendezést, húzza ki a tápdugaszt a dugaszolóaljzatból, és kérjen tanácsot a 
márkaképviselettől.

Ne használjon nyílt lánggal üzemelő készüléket, ha azokat közvetlenül • 
éri a levegőkimeneten kiáramló levegő.
A nyílt lánggal üzemelő készülékben lezajló tökéletlen égés szénmonoxidmérgezést és egyéb 
problémákat okozhat. 

Levegőbe jutó beltéri rovarirtó szerek használata előtt le kell állítani • 
a berendezést, hogy ne szívja be a vegyszereket.
Mivel a berendezésben a vegyi anyagok felhalmozódnak, egyesek – fi zikai állapottól függően 
– különösen érzékenyek lehetnek erre, ami veszélyeztetheti az egészségüket. 

Óvintézkedések a használat közben
Tévé- vagy rádiókészülék, rádiós óra vagy antennavezeték csak legalább 2 m távolságra lehet a berendezéstől. • 
A berendezés áramköre és kábele olyan hatással lehet a tévékészülékre, hogy torzul a képe vagy a hangja.
(A hanginterferencia az elektromágneses hullámok erősségétől függően még 2 m távolságon túl is felléphet. Elsősorban beltéri antenna használata esetén 
lesz zavart a vétel, az antenna távolra helyezésével megelőzhető a zavaró zaj.) 

Ne használja a berendezést konyhai szellőztető ventilátorok vagy szagelszívók helyén! • 
Az ilyen jellegű használat megrövidítheti az előszűrő és a harmonikaszűrő élettartamát, és feltehetően károsítaná is azokat. 

Ne használja a berendezést műtárgyak, tudományos anyagok stb. konzerválására, illetve egyéb kereskedelmi • 
vagy más speciális alkalmazási területen! 
Az ilyen jellegű használat veszélyeztetheti a konzerválni kívánt tárgyak állagát. 

Ügyelni kell rá, hogy a berendezés tisztítása után helyesen legyenek visszatéve az alkatrészek. • 
A berendezés hiányzó alkatrészekkel – például szűrőkkel – történő használata a berendezés károsodását okozhatja.

A streamer egység és az elektromos porgyűjtés
A kis mennyiségben keletkező ózon miatt a berendezésből távozó levegőnek szaga lehet, de ez a mennyiség elenyésző, az emberi • 
egészségre nincs káros hatással.

A termék nem távolítja el a cigarettafüstben lévő káros anyagokat (pl. szén-monoxidot).
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Alkatrészek neve és funkciója
Elülső

A levegőminőség-érzékelő 
(porérzékelő) levegőbemenete

A szagérzékelő 
levegőbemenete

Vevő

Elülső panel

Modellnév / sorozatszám

Levegőbemenet

Levegőkimenet
Hátsó

Az egység belseje

Fogantyúk

Tápkábeltartó kampók
Ide felcsévélhető a tápkábel felesleges 
része. 12. oldal ►

Tápdugasz

Tápkábel

Itt 4 db tartalék 
harmonikaszűrő tárolható. 

9. oldal ►

Szűrőtároló

Elülső panel

Szellőztetőventilátor

Ionizált vezeték (hátsó)

Ionizáló keret

Ellentétes pólusú lemezek

Biztonsági rács

A berendezés 
kijelzője

7. oldal ►

16. oldal ►16. oldal ►

15. oldal ►

(Streamer egység)

2. EGYSÉG

20. oldal ►

(szürke)

Szagtalanító katalizátor egység

16. oldal ►
(elülső: fehér, hátsó: kék)

Harmonikaszűrő

21. oldal ►
(Plazma ionizáló)

1. EGYSÉG

19. oldal ►
(zöld)

Előszűrő

15. oldal ►

A biztonsági rácsot ne vegye le! 
(Ellenkező esetben áramütés vagy 
sérülés lehet a következmény.)

TUDNIVALÓK

Távirányítótartó rekesz

Távirányító

A használaton kívüli 
távirányító tárolására 
szolgál.
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Alkatrészek neve és funkciója
Távirányító 13., 14. oldal ►

Gyermekzár gomb
Megelőzi, hogy gyermekek játsszanak 
a berendezéssel.

Fényerő-beállító gomb
A berendezés kijelzőjének a fényerőssége 
módosítható. Levegőfúvási sebesség 

lámpa (zöld)
A levegőfúvási sebesség lámpa "  
(Automatikus ventilátor)" és "kézi 
beállítású levegőfúvás" üzemmódban 
jelzi a levegőfúvás sebességét.

Levegőminőség-érzékelő lámpa (porérzékelő)

A jelzőfény három színe (zöld, sárga, piros) jelzi, hogy mennyire szennyezett a levegő.
Ha a levegő tiszta, a zöld lámpa világít.• 

Az alábbi esetben a csak a zöld lámpa világít az első  �
7 másodpercben, függetlenül a szennyezettség mértékétől.
1)  Használat közvetlenül az elülső panel és az 1. EGYSÉG felszerelése után
2)  Használat közvetlenül a tápdugasz visszadugása után
Ha a levegőminőségérzékelő érzékenysége rossz, akkor módosítsa  �
a beállítást. 22. oldal ►

A levegőminőségérzékelő érzékenysége romolhat a használat helyétől  �
és a részecskék méretétől függően.
Ha ez zavaró, helyezze át a berendezést 11. oldal ► , vagy állítson 
a levegőminőségérzékelő érzékenységén. 22. oldal ►

Por

Alacsony

Magas

Zöld

Sárga Zöld

Piros Sárga Zöld

Világít

Érzékelhető Cigarettafüst, virágpor, kis rovarok, házipor, állati szőr, gázolajkorom

Nem mindig érzékelhető Gőz, olajos gőzök

A berendezés kijelzője

Automatikus 
ventilátor gomb

Turbó gomb

KIKAPCSOLÁS
IDŐZÍTÉS gomb

Automatikus ventilátor 
lámpa (sárga)

Gyermekzár lámpa 
(narancssárga)

BE/KI gomb

Ventilátor
beállítás gomb

Antipollen 
gomb

Alvás üzemmód 
gomb
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Működésjelző lámpa
Turbó lámpa (narancssárga)• 
Antipollen lámpa (zöld)• 
Alvás üzemmód lámpa (zöld)• 

Szűrő lámpa (narancssárga)
A szűrő lámpa olyankor világít, amikor a 
harmonikaszűrőt ki kell cserélni, és ha egy ideje 
már világít, akkor villogni kezd.

21. oldal ►

EGYSÉG lámpa (narancssárga)
"1. EGYSÉG"→  Ez a lámpa akkor világít, amikor ideje megtisztítani • 

a plazma ionizálót.
"2. EGYSÉG"→  Ez a lámpa akkor világít, amikor ideje megtisztítani • 

a streamer egységet.
19., 20. oldal ►

A streamer egységet akkor is meg kell tisztítani 3 havonta, ha a lámpa • 
nem gyullad ki.

Szagérzékelő lámpa

A jelzőfény három színe (zöld, sárga, piros) jelzi a szagszintet.
Ha a levegő tiszta, a zöld lámpa világít.• 

Az alábbi esetben csak a zöld lámpa világít az első 1 percben.  �
A kiindulási szagszintet rögzíti a berendezés normál szintként.
1)  Használat közvetlenül az elülső panel és az 1. EGYSÉG felszerelése után
2)  Használat közvetlenül a tápdugasz visszadugása után
Ha a szagszint állandó marad, nem erősödik vagy gyengül, akkor  �
előfordulhat, hogy a szagérzékelő még az erős szagokat sem érzékeli.
Előfordulhat, hogy a szagérzékelő jól érzékeli mondjuk az ammóniás  �
vagy a fokhagymás jellegű szagokat, de bizonyos szagokat – például 
az állatok szagát – nem érzékel.
Az is előfordulhat, hogy világító zöld lámpa esetén is lehet szagokat  �
érezni, mert az emberek szagérzékenysége eltérő.
Ha zavarják a szagok, állítsa a berendezést kézi beállítású levegőfúvás 
üzemmódra, és emelje meg a levegőfúvás sebességét.

Szag

Gyenge

Erős

Zöld

Zöld Sárga

Zöld Sárga Piros

Világít

Érzékelhető Cigarettaszag, ételszag, állat és vécészag, szemétszag, penészszag, sprayk, alkohol

Nem mindig érzékelhető A hőmérséklet vagy a páratartalom hirtelen változásai, szagtalan gázok, például a szénmonoxid, 
a gőz, az olajos gőzök, a nyílt lánggal üzemelő készülékek gázai

BE / KI / Üzemmódváltás 
gomb

A gomb minden megnyomására 
megváltozik az üzemmód.

14. oldal ►

Szűrőjel alaphelyzetbe gomb
Ha a harmonikaszűrőt újra cserélik, majd 
a gombot 5 másodperc hosszan lenyomva 
tartják, akkor a szűrő lámpa kialszik.

21. oldal ►

KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS 
lámpa (sárga)
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Üzemeltetés előtti teendők
A tartozékok ellenőrzése �
Ellenőrizze, hogy megvane minden tartozék.

A
B

C

D

A:  Harmonikaszűrő…1 darab
< Üzembe helyezéshez >

Védőcsomagolásban

B:  Üzemeltetési 
kézikönyv…1 könyv
(Ez a könyv.)

A csomagban

C:  Távirányító…1 darab

A távirányítótartó 
rekeszben

D:  Harmonikaszűrők…4 darab
< Csereszűrők >
A szűrőtárolóban

A harmonikaszűrő  �
beszerelésének módja

Ügyeljen rá, hogy a harmonikaszűrő be legyen szerelve 
a használatba vétel előtt.

Vegye le az elülső panelt.1 
Nyomja meg a 2 zárat (jobb és bal oldalon), és az elülső • 
panelt felfelé húzva vegye le.

Nyomni

Zár
(1 a bal és a jobb oldalon)

Elülső panel

Távolítsa el az 1. EGYSÉGET.2 
Fogja meg az 1. EGYSÉG fogantyúit, és felfelé húzva • 
távolítsa el az 1. EGYSÉGET. 

Fogantyúk

1. EGYSÉG

1) 
Húzni

2) 
Fel

Távolítsa el a szagtalanító katalizátor 3 
egységet.

Fogja meg a szagtalanító katalizátor egység fogantyúit, • 
és felfelé húzva távolítsa el a szagtalanító katalizátor 
egységet. 

Fogantyúk

Szagtalanító katalizátor egység

1) 
Húzni

2) 
Fel
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Szerelje be a harmonikaszűrőt. 4 
Ügyeljen rá, hogy az előszűrő (zöld) és a harmonikaszűrő 
(elülső: fehér, hátulsó: kék) be legyen szerelve. 
A berendezést károsíthatja, ha nélkülük üzemelteti. 

Illessze a harmonikaszűrő lyukait (5 a bal és a jobb 1) 
oldalon) a szagtalanító katalizátor egység rögzítőfüleire 
(5 a bal és a jobb oldalon). 

Lyukak 
(5 a bal és a jobb oldalon)

Harmonikaszűrő

Szagtalanító katalizátor egység

A fehér oldala 
nézzen előre.

Kiemelkedés 
(5 a bal és a jobb oldalon)

Illessze a harmonikaszűrőt a szagtalanító katalizátor 2) 
egység tetején és alján lévő fülek alá (4 helyen). 

Felső és alsó fülek 
(4 helyen)

Ha a harmonikaszűrőt fordítva szerelik be, a berendezés • 
teljesítménye lecsökken. 

Szerelje be a szagtalanító katalizátor 5 
egységet. 

A szagtalanító katalizátor egységet a fogantyúknál fogva • 
illessze a kiemelkedéseket a berendezés alján lévő 
mélyedésekbe (4 helyen) és tolja a szagtalanító 
katalizátor egységet a berendezésbe. 

 2)  Nyomja meg a 
szagtalanító katalizátor 
egységet, amíg 
kattanást nem hall.

Szagtalanító katalizátor egység

Fogantyúk

1) 
Ide illeszteni.

Szerelje be az 1. EGYSÉGET.6 
Az 1. EGYSÉGET a fogantyúknál fogva illessze • 
a kiemelkedéseket a berendezés alján lévő mélyedésekbe 
(2 helyen) és tolja az 1. EGYSÉGET a berendezésbe.

Fogantyúk

1. EGYSÉG

1) 
Ide illeszteni.

2)  Nyomja meg az 
1. EGYSÉGET, amíg 
kattanást nem hall.

Tegye fel az elülső panelt.7 
Akassza az elülső panel felső kampóit (2 helyen) • 
a berendezés tetején lévő mélyedésekbe (2 helyen), 
majd csukja le az elülső panelt.

Elülső panel

Felső kampók 
(2 helyen)

2)  Nyomja meg az elülső 
panelt, amíg kattanást 
nem hall.

1)  Akassza be a kampókat.

Felső mélyedések 
(2 helyen)

[Felülnézet]

Ha az elülső panel nincs jól a helyén, akkor 
aktiválódhat a biztonsági kapcsoló. Előfordulhat, 
hogy nem indul el a berendezés. 16. oldal ►
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Üzemeltetés előtti teendők
Az egység üzembe helyezése �

Elhelyezés asztalon vagy a padlón

100 cm a mennyezettől

50 cm a faltól

50 cm a faltól

Levegőfúvás

10 cm a faltól

A falfelülettől függően a légtisztító közelében a fal • 
elszennyeződhet, még akkor is, ha az előírt elhelyezési 
távolságokat betartják. Ebben az esetben a berendezést 
a faltól biztonságos távolságra kell helyezni.
Ha a légtisztító hosszabb ideig ugyanazon a helyen áll, • 
a berendezés alja és a padló elszennyeződhet a berendezés 
alján beáramló levegő miatt. Időközönként ajánlott megtisztítani.

TUDNIVALÓK

FIGYELEM!

Nem hiba, ha a berendezés kissé jobbra fújja ki a levegőt.• 
Olyan helyet válasszon, ahol a távozó levegő bejárhatja az egész • 
helyiséget.
A légtisztítót helyezze lapos felületre, ahol stabilan áll. Ha a padló • 
egyenetlen, felerősödhet a berendezés remegése.

Tanácsok az ésszerű használathoz

Ha a házipor eltávolítása a cél, érdemes a berendezést a helyiség egy alacsonyabb • 
pontján elhelyezni. Ha a cigarettafüst eltávolítása a cél, érdemes a berendezést 
a helyiség egy magasabb pontján elhelyezni.
Ha a légtisztítót a klímaberendezéssel szemben helyezik el, akkor a légkeringető • 
hatás fokozódik. 
A berendezés fűtés vagy hűtés közben segít a szobahőmérséklet kiegyenlítésében, 
és eközben tisztítja a levegőt.
Tévé, rádió vagy bármilyen lejátszókészülék csak legalább 2 m távolságra lehet • 
a berendezéstől.
(A berendezés áramköre és kábele olyan hatással lehet a tévékészülékre, hogy torzul 
a képe vagy a hangja.) 
A zsinór nélküli telefonokat és a rádiós atomórákat is távol kell tartani a berendezéstől.

Levegőfúvás

Nem szabad a berendezést az alábbi helyeken használni.
Ne használja a berendezést közvetlen napfénynek kitett helyen!• 
(Ellenkező esetben a berendezés gyengébben veheti a távirányító jelét, és megváltozhat a berendezés színe.)
Nem szabad a berendezést magas hőmérsékletű helyeken használni.• 
(A hőtől a berendezés elszíneződhet és deformálódhat.)
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A távirányító előkészítése �
A távirányítóban már van elem.

A távirányító csak a fólia kihúzása után használható.• 

Védőfólia

Elemcsere

A távirányító hátlapján lévő fület tolja 1 
el a nyíl irányába.

Vegye le a hátlapot.2 
Cserélje ki az elemet.3 
Tegye vissza a hátlapot a helyére.4 

2 4

3
1

Tegye be az elemet úgy, 
hogy a + jellel megjelölt 
oldala legyen a fedélen 
lévő +  jelölés felé, és 
tolja be a fedelet.

Elem

Fül

Dugja be a tápdugaszt  �
a dugaszolóaljzatba. 

Tápdugasz

Dugaszolóaljzat

A tápkábel hossza 
a felesleges rész felc
sévélésével beállítható.

Használat
Mutasson a távirányító jeladó oldalával a berendezésen lévő • 
vevő irányába.
Ha zavarja a jel vételét valami – például egy függöny –, 
akkor előfordulhat, hogy a berendezés nem veszi a jelet.
A távirányító legnagyobb hatótávolsága körülbelül 6 m.• 

30° 30°

[Felülnézet]

5 m

Érzékelési tér

6 m

5 m

Vevő

Adó

MEGJEGYZÉS

Elem 
Az elemeket olyan helyen kell tárolni, ahol csecsemők és gyermekek nem érik el. • 
Ha az elemet véletlenül lenyeli valaki, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni.
Az elemek kidobásakor az elemek kivezetéseit szalaggal el kell takarni.• 
Ha más fémekkel vagy elemekkel érintkeznének, akkor hőfejlődés vagy robbanás történhet.
Az elemcsere körülbelül 1 évente válik szükségessé, de ha a vétel gyengül, korábban kell kicserélni az elemet egy új CR2025 (lítium) típusú • 
gombelemre.
Előfordulhat, hogy a lejárati dátumát megközelítő gombelemet az ajánlott időpont előtt ki kell cserélni.• 
Ha hosszú ideig nem fogja használni a berendezést, távolítsa el a gombelemet, ezzel megelőzhető a meghibásodás, illetve az elektrolit • 
kifolyása vagy az elem felrobbanása miatti sérülés.
A távirányítóba gyárilag helyezett gombelem a használatba vételhez elég. Előfordulhat, hogy a gombelem 1 éven belül lemerül.• 

Távirányító 
Ügyeljen arra, hogy távirányító ne essen le, és ne érje nedvesség. (Különben meghibásodhat.)• 
A jel vételét zavarhatja, ha egy elektronikus gyújtóval működő fénycső (pl. egy energiatakarékos izzó) van ugyanabban a helyiségben.• 
Ne használja a távirányítót világítótestek közelében (1 méteren belül). • 
(Ellenkező esetben a berendezés gyengébben veheti a távirányító jelét, és megváltozhat a berendezés színe.)



Ügyeljen rá, hogy 
az elülső panel le 
legyen csukva.
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A berendezés használata

A berendezés bekapcsolása

Nyomja meg:  .
A berendezés bekapcsol, és a levegőfúvási sebesség • 
lámpa kigyullad.

Ha működés közben megnyomja a(z) •  gombot, 
a berendezés leáll.

Ha újból megnyomja a(z) •  gombot, a berendezés 
újraindul a korábbi beállításokkal.

(Indítási kijelzés példa)

Gyermekek hozzáférésének megelőzése

Gyermekzár

A gyermekzár bekapcsolásához tartsa lenyomva a(z) •  
gombot körülbelül 2 másodpercre.

A •  gomb 2 másodpercig történő ismételt nyomva 
tartásával a gyermekzár feloldható. 
A gyermekzár akkor is kiold, ha kihúzza a tápdugaszt, 
majd legalább 3 másodperc elteltével visszadugja.

A berendezés üzemeltetése a levegő tisztaságának megfelelően

Automatikus ventilátor üzemmód

Nyomja meg:  .
Kigyullad az automatikus ventilátor lámpa és a levegőfúvási • 
sebesség lámpák egyike "  (csendes)", "  (alacsony)", 
"  (normál)", vagy "  (magas)". 

A helyiség levegőjének gyors megtisztítása

Turbó üzemmód

Nyomja meg:  .

Az időkapcsoló beállítása

Időzítés üzemmód

Nyomja meg:  .
A gomb minden megnyomására a KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTÉS • 
beállítása a következőképpen változik.

" " (1 óra) " " (2 óra) " " (4 óra) (Visszavonás)
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A levegőfúvás kézi módosítása

Kézi beállítású levegőfúvás üzemmód

Nyomja meg:  .
A gomb minden megnyomására a levegőfúvási • 
sebesség a következőképpen változik.
"  (csendes)" "  (alacsony)" "  (normál)" "  (magas)"

A virágpor kiszűrése

Antipollen üzemmód

Nyomja meg:  .

Alvást nem zavaró, csendes működés

Alvás üzemmód

Nyomja meg:  .
Kigyullad az alvás üzemmód lámpa és • 
a levegőfúvási sebesség lámpák egyike 
"  (csendes)" vagy "  (alacsony)".

A berendezés kijelzője fényerősségének változtatása

Nyomja meg:  .
A berendezés kijelzőjének a • 
fényerőssége a gomb minden 
megnyomására változik.
Csak a levegőminőségérzékelő • 
lámpa és a szagérzékelő lámpa alszik 
ki teljesen.

< Levegőminőségérzékelő lámpa / 
Szagérzékelő lámpa >

Fényes Halvány KI

< Más visszajelző lámpa >

Fényes Halvány Halvány

MEGJEGYZÉS
A berendezés be vagy kikapcsolását nem szabad a tápdugasz bedugásával • 
vagy kihúzásával végezni, csak ha valamilyen hiba lépett fel.
A működésben lévő berendezést nem szabad mozgatni! • 
Ez a berendezés hibás működését okozhatja.

FIGYELEM!
Biztonsági okokból a berendezés leáll, ha működés • 
közben felnyitják az elülső panelt.

Ha valamilyen hibát észlel működés közben �
Ha a berendezés kijelzőjén rendellenes jelzések • 
láthatók, vagy a távirányító jelét a vevő nem tudja 
érzékelni a fénycsövek vagy rádióinterferencia miatt, 
akkor húzza ki a tápdugaszt. Várjon legalább 
3 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt, 
és kapcsolja be a berendezést.

Elindítás / Leállítás �
A levegőfúvás sebességének alapértelmezett • 
beállítása "  (automatikus ventilátor)". A tápdugasz 
kihúzása vagy az elülső panel eltávolítása esetén 
a levegőfúvás sebességének beállítása visszaáll 
"automatikus ventilátor" beállításra.
Tisztítás előtt állítsa le a berendezést, és húzza ki • 
a tápdugaszt.

Automatikus ventilátor üzemmód �
A berendezés a levegő szennyezettségének • 
megfelelően automatikusan választja meg a 
levegőfúvás sebességét: "  (csendes)", 
"  (alacsony)", "  (normál)", vagy "  (magas)".
A levegőfúvás sebességének növekedésével javul • 
a tisztítási teljesítmény. 

Turbó üzemmód �
A gyorsan áramló levegőből gyorsan eltávolíthatók • 
a szennyeződések. Ez a funkció jól használható 
a helyiség takarításakor.

Csendes üzemmód �
A berendezés lágyan keringeti a levegőt. Ez • 
az üzemmód különösen alvás esetén hasznos.
Csendes üzemmódban a szagtalanítás teljesítménye 
gyengébb. Ha a helyiség szagtalanítása nem megfelelő, 
a "normál" vagy erősebb üzemmódot kell használni.

Antipollen üzemmód �
A levegőfúvási sebesség 5 percenként váltakozik " •  
(normál)" és "  (alacsony)" között. Az így keletkező 
közepes légáramlás elég a virágporszem csék 
beszívásához, még mielőtt azok a padlóra hullanának.

Alvás üzemmód �
A berendezés a levegő szennyezettségének megfele• 
lően automatikusan választja meg a levegőfúvás 
sebességét: "  (csendes)" vagy "  (alacsony)".
Ez a funkció jól használható alváskor.• 

Időzítés üzemmód �
A KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTÉS lámpa mutatja a még • 
hátralévő időt.
A beállított idő a gomb megnyomásával akkor is • 
módosítható, amikor az időkapcsoló számol.

Gyermekzár �
Bekapcsolt zárnál a bere ndezés és a távirányító • 
korlátozott működése megelőzi, hogy gyermekek 
játsszanak a berendezéssel.

Kezelés a berendezésen lévő gombbal

Nyomja meg:  .

A gomb minden megnyomására megváltozik az üzemmód.• 

"  (automatikus ventilátor)" "  (csendes)" "  (alacsony)" "  (normál)"

"Állj" "  (alvás üzemmód)" "  (antipollen)" "  (turbó)" "  (magas)"
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Gyors áttekintő karbantartási táblázat

Karbantartás előtt állítsa le a berendezést, és húzza ki a tápdugaszt. (Áramütést vagy sérülést okozhat.)

FIGYELMEZTETÉS

Az alkatrészeket karbantartás céljából a számozás sorrendjében kell eltávolítani.
Az egyes alkatrészek be és kiszerelésének részleteit lásd: 17. oldal ► .

1 Elülső panel 2 Előszűrő 3 1. EGYSÉG
(Plazma ionizáló) 4 2. EGYSÉG

(Streamer egység)

A fenti ábrán az 
1. EGYSÉG látható 
az ellentétes pólusú 

lemezek eltávolítása után.

Ha elszennyeződik
Törölni

2 hetente
Porszívózni

Vízzel öblíteni

Ha az "1. EGYSÉG" lámpa 
világít

Beáztatni, lecsurgatni, megszárítani

Törölni

3 havonta, vagy ha a 
"2. EGYSÉG" lámpa világít
Beáztatni, lecsurgatni, megszárítani

Törölni

Vízzel enyhén megnevesített • 
ruhával törölje le a 
szennyeződést.
Erősebb szennyeződés esetén • 
törölje le semleges 
tisztítószerrel megnevesített 
ruhával.
Ne használjon durva súrolókefét • 
vagy hasonlót!

Porszívózza le a port az • 
előszűrőről, majd mossa 
le vízzel.
Erősebb szennyeződés esetén • 
mossa le az előszűrőt puha 
kefével vagy semleges 
tisztítószerrel, és árnyékos 
helyen szárítsa meg jól.

Az előszűrőt teljesen szárítsa meg, 
mielőtt használná, mert ha egy 
cseppnyi víz is marad benne, 
kigyulladhat az "1. EGYSÉG" lámpa.

Porszívózza le róla a port.• 
Áztassa be langyos vagy hideg vízbe. (Körülbelül 1 óráig)• 
Beáztatás után szárítsa meg alaposan.• 

Ápolás és tisztítás 19., 20. oldal ►

Ionizált vezeték

Ionizáló keret

Ellentétes pólusú 
lemezek

MEGJEGYZÉS
Tisztítószer használata esetén a tisztítószert a végén • 
maradéktalanul le kell törölni a felületről.
Szárításkor ne tegye ki az előszűrőt közvetlen napfénynek!• 
Ne használjon 50°Cnál melegebb vizet az alkatrészek • 
tisztítására!
Ne szárítsa az alkatrészeket tűznél!• 
Ez az alkatrészek elszíneződését, deformálódását és 
használhatatlanná válását okozhatja.

Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport, kerozint, alkoholt • 
és hasonlókat!
(Alkatrésztörés, áramütés vagy tűz lehet a következmény.)
Ne mossa a berendezést vízzel!• 
(Áramütés, tűz vagy meghibásodás lehet a következmény.)

FIGYELMEZTETÉS
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5 Harmonikaszűrő 6 Szagtalanító 
katalizátor egység 7 A berendezés és az 

érzékelő levegőbemenete

Harmonikaszűrő
Szagtalanító 
katalizátor egység

A fehér oldala 
nézzen előre.

Ne öblítse 
ki vízben!

Ne dörzsölje az 
elülső felszínét!

A szagérzékelő 
levegőbemenete

A levegőminőség
érzékelő levegőbemenete

Ha a szűrő lámpa világít vagy villog
Cserélni

Ha elszennyeződik
Porszívózni

Nem öblíthető ki vízben

Ha eltömődött
Porszívózni

Törölni

Csere 21. oldal ►

Porszívózza le róla a port.• 
Ha a szagtalanító katalizátor egység kerete • 
elszennyeződött, vízzel enyhén 
megnevesített ruhával törölje le a 
szennyeződést. Erősebb szennyeződés 
esetén törölje le semleges tisztítószerrel 
megnevesített ruhával.
Ne mossa vízzel! (Ha az egységet vízzel • 
mossák, akkor deformálódik és 
használhatatlanná válik.)

Ha a berendezés vagy a levegőminőség / • 
szagérzékelő levegőbemenete eltömődött 
a portól, porszívózza le róla a port.
A berendezés esetében vízzel enyhén • 
megnevesített ruhával törölje le 
a szennyeződést.

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg az elülső panel felületét, és az eltávolítása után ne sérüljenek meg a hátulján a kiemelkedések. • 
A hátulján lévő kiemelkedések biztonsági kapcsolóként működnek, az elülső panel felnyitásakor kikapcsolják a berendezést.
Ha megsérülnek, a berendezés működésképtelenné válhat.

Az elülső panel hátulja

Alsó nyílás

Vigyázzon, hogy ne sérüljenek 
meg ezek a kiemelkedések!

Kiemelkedések

Ne nyúljon be a berendezés alján lévő nyílásba! • 
(Ellenkező esetben áramütés lehet a következmény.)
Ha a berendezés sérült vagy nem működik, forduljon • 
a márkaképviselethez.

FIGYELMEZTETÉS
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Az egyes alkatrészek ki- és beszerelése
Kiszerelés

Vegye le az elülső panelt.1 
Nyomja meg a 2 zárat (jobb és bal oldalon), és az elülső • 
panelt felfelé húzva vegye le.

Nyomni

Zár
(1 a bal és a jobb oldalon)

Elülső panel

Távolítsa el az előszűrőt.2 
A bemélyedésnél fogva húzza ki az előszűrőt. Utána • 
akassza ki az előszűrő füleit (4 helyen) az 1. EGYSÉGEN 
lévő lyukakból (2 a bal és a jobb oldalon).

Húzva vegye ki az előszűrőt.

Fülek (2 a bal 
és a jobb 
oldalon)

Előszűrő

Megjegyzés
Az előszűrő eltávolítása 
előtt porszívózza le róla 
a port.

Távolítsa el az 1. EGYSÉGET.3 
Fogja meg az 1. EGYSÉG fogantyúit, és felfelé húzva • 
távolítsa el az 1. EGYSÉGET.

Fogantyúk

1. EGYSÉG

1) 
Húzni

2) 
Fel

Távolítsa el a szagtalanító katalizátor 4 
egységet.

Fogja meg a szagtalanító katalizátor egység fogantyúit, • 
és felfelé húzva távolítsa el a szagtalanító katalizátor 
egységet.

Fogantyúk

Szagtalanító katalizátor egység

1) 
Húzni

2) 
Fel

Beszerelés

Szerelje be a szagtalanító katalizátor egységet. 1 
A szagtalanító katalizátor egységet a fogantyúknál fogva • 
illessze a kiemelkedéseket a berendezés alján lévő 
mélyedésekbe (4 helyen) és tolja a szagtalanító 
katalizátor egységet a berendezésbe. 

Fogantyúk

Szagtalanító 
katalizátor egység

1) 
Ide illeszteni.

2)  Nyomja meg a szagtalanító katalizátor 
egységet, amíg kattanást nem hall.

Szerelje be az 1. EGYSÉGET.2 
Az 1. EGYSÉGET a fogantyúknál fogva illessze a • 
kiemelkedéseket a berendezés alján lévő mélyedésekbe 
(2 helyen) és tolja az 1. EGYSÉGET a berendezésbe.

Fogantyúk

1. EGYSÉG

1) 
Ide illeszteni.

2)  Nyomja meg az 1. EGYSÉGET, 
amíg kattanást nem hall.

Szerelje be az előszűrőt.3 
Illessze az előszűrő füleit (4 helyen) az 1. EGYSÉGEN • 
lévő lyukakba (2 a bal és a jobb oldalon).

Előszűrő

Többi fül 
(3 helyen)

Bal felső fül (1 helyen) 
(A bal felső fül alakja eltér 
a többiétől.)

1. EGYSÉG

Tegye fel az elülső panelt. 4 
Akassza az elülső panel felső kampóit (2 helyen) • 
a berendezés tetején lévő mélyedésekbe (2 helyen), 
majd csukja le az elülső panelt.

Elülső panel

Felső kampók (2 helyen)

2)  Nyomja meg az elülső panelt, 
amíg kattanást nem hall.

1)  Akassza 
be a 
kampókat.

Felső mélyedések 
(2 helyen)

[Felülnézet]

Ha az elülső panel nincs jól a helyén, akkor 
aktiválódhat a biztonsági kapcsoló. Előfordulhat, 
hogy nem indul el a berendezés. 16. oldal ►
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Az ellentétes pólusú lemezek beszerelésekor viseljen gumikesztyűt. Az ellentétes pólusú lemezek és az ionizált vezetékek elvághatják 
a kezet.

TUDNIVALÓK

Az ellentétes pólusú lemezek eltávolítása és felszerelése �

1. EGYSÉG

Ellentétes pólusú lemezek

Ionizált vezeték

Ionizáló keret

Elülső panel

Kiszerelés

Távolítsa el az elülső panelt és az 1 
1. EGYSÉGET. 

17. oldal ►

Távolítsa el az 1. EGYSÉG hátuljáról 2 
az ellentétes pólusú lemezeket.

A fehér és a zöld fogantyúkat összefogva (2 helyen jobb • 
és bal oldalon) emelje és vegye ki az ellentétes pólusú 
lemezt.

Ionizált vezeték

Ionizáló keret

A bal és jobb oldali 
fogantyúk egyszerre 
történő összenyomása 
megkönnyíti az ellentétes 
pólusú lemez eltávolítását.

Vigyázzon, hogy ne 
szakítsa meg a belső 
ionizált vezetékeket.

Ellentétes 
pólusú lemezek

Fogantyú 
(zöld)

Fogantyú 
(fehér)

Viseljen 
gumi

kesztyűt.

Beszerelés

Szerelje be az ellentétes pólusú lemezeket.1 
Illessze az ellentétes pólusú lemezt az ionizáló kereten 1) 
lévő fogantyúkra (2 helyen jobb és bal oldalon).

Az ellentétes pólusú lemezek felső és alsó széle, illetve 
jobb és bal oldala között nincs különbség. Úgy szerelje 
be őket, hogy látható legyen a nyíl.

Ionizáló keret

Ellentétes 
pólusú lemezek

Nyíl

Fogantyú 
(fehér)

Viseljen 
gumi

kesztyűt.

Jól be kell helyezni, kattaÜnásig.2) 

Szerelje be a másik ellentétes pólusú lemezt.3) 

Szerelje be az 1. EGYSÉGET és az elülső 2 
panelt.

17. oldal ►



1. EGYSÉG
(Plazma ionizáló)

2. EGYSÉG
(Streamer egység)

*  A mélyedésekből vatta-
pamaccsal vagy hasonló 
eszközzel távolítsa el 
a szennyeződéseket.

Viseljen 
gumi

kesztyűt.
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Az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG tisztítása

Tisztítás 
esedékes

1. EGYSÉG: 
Ha az "1. EGYSÉG" lámpa 
világít

2. EGYSÉG: 
3 havonta, vagy ha a 
"2. EGYSÉG" lámpa világít

A tisztítás 
módja Beáztatni, lecsurgatni, megszárítani Törölni

Ha a jelzés nem egyértelmű, tisztítsa meg az "1. EGYSÉGET" 
és a "2. EGYSÉGET", akkor is, ha nem égnek a lámpák.

Az egyes alkatrészek be és kiszerelésének 
részleteit lásd: 17. oldal ►  .

1)  Ionizáló keret 4)  Streamer egység

2)  Ionizált vezeték (hátsó) 3)  Ellentétes 
pólusú lemezek

Eljárás 1. EGYSÉG 2. EGYSÉG Megjegyzések
1) Ionizáló keret 2) Ionizált vezeték 3) Ellentétes pólusú lemezek 4) Streamer egység

Távolítsa el az alkatrészeket. 17., 18. oldal ► 18. oldal ► Nyissa fel az elülső panelt, 
és húzza ki a streamer egységet.

Porszívózza le róla a port.
Az ionizáló keretből és a 2. EGYSÉGBŐL ne vegye ki a csavarokat!• 

Ez az alkatrész sérülését okozhatja.• 

Áztassa be langyos vagy hideg 
vízbe. (Körülbelül 1 óráig)

Az 1. EGYSÉGET és a 2. EGYSÉGET olyan helyen tisztítsa meg, ahol a nedvesség • 
nem okoz gondot, például egy kádban vagy a konyhai mosogatótálban.
Makacs szennyeződés esetén áztassa be az 1. EGYSÉGET és a 2. EGYSÉGET • 
semleges kémhatású folyékony tisztítószer, pl. konyhai mosogatószer langyos vagy 
hideg vizes oldatába.
A semleges kémhatású folyékony tisztítószer adagolásánál kövesse a tisztítószer • 
csomagolásán feltüntetett utasításokat.
Ne használjon súrolóporos, lúgos vagy savas tisztítószert, és ne használjon durva • 
súrolókefét vagy hasonlót! 
Ez az alkatrész deformálódását vagy sérülését okozhatja.
Ha a 2. EGYSÉGBEN a tűk deformálódnak, a szagtalanító teljesítmény csökken.• 

A szennyeződéseket például egy 
darab ruhával vagy puha kefével 
távolítsa el.

Viseljen 
gumi

kesztyűt.

Viseljen 
gumi

kesztyűt.

Törölni

A részleteket lásd: 
1) és 2) alul.

Viseljen 
gumi

kesztyűt. Dörzsölni

Öblítse le csap alatt, és csurgassa le.

Ha az 1. EGYSÉGEN vagy a 2. EGYSÉGEN tisztítószer marad, akkor az "1. EGYSÉG" • 
és a "2. EGYSÉG" lámpa nem alszik ki tisztítás után. Ilyen esetben öblítse le jól 
a tisztítószert.
Ügyeljen rá, hogy a tisztításhoz használt ruha szálai ne maradjanak az alkatrészeken. • 
A szálak meghibásodást okozhatnak.

Szárítsa meg jól szellőző, árnyékos 
helyen. (Körülbelül 1 napig)

Közvetlen napsugárzásnak kitéve a műanyag alkatrészek elszíneződhetnek vagy • 
deformálódhatnak.
Ha az 1. EGYSÉGEN vagy a 2. EGYSÉGEN akár a legkisebb mennyiségű víz is marad, • 
akkor az "1. EGYSÉG" és a "2. EGYSÉG" lámpa nem alszik ki tisztítás után. Ilyen esetben 
árnyékos helyen szárítsa meg őket teljesen.

Szerelje be az alkatrészeket. 17., 18. oldal ► 18. oldal ► Tegye vissza a streamer egységet, ahogy volt.

1) Ionizáló keret  (A szennyeződéseket áztatás után, a szárítás előtt távolítsa el.)

A műanyag alkatrészekről a szennyeződéseket például egy darab ruhával távolítsa el.• 
A mélyedésekből és a nehezen hozzáférhető helyekről vattapamaccsal vagy hasonló eszközzel • 
törölje le a szennyeződéseket.
Ügyeljen rá, hogy a tisztításhoz használt ruha szálai ne maradjanak • 
az alkatrészeken. A szálak meghibásodást okozhatnak.
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A berendezés alkatrészeinek törlésekor vagy súrolásakor viseljen gumikesztyűt. �
Az ellentétes pólusú lemezek és az ionizált vezetékek elvághatják a kezet.• 

Az ellentétes pólusú lemezek hátulján ionizált vezetékek találhatók. Az alkatrészek ki és beszerelése közben ügyeljen arra, hogy ezek a vezetékek ne mozduljanak el. �
Ha a berendezés sérült ionizált vezetékekkel működik, az "1. EGYSÉG" lámpa világít. Amíg a lámpa világít, a porgyűjtő teljesítmény alacsony.• 
Ha egy ionizált vezeték véletlenül megszakad, akkor az ionizált vezetéket ki kell cserélni újra. Forduljon a márkaképviselethez.• 
(Ne próbálja meg az ionizált vezetéket saját maga kicserélni!)

TUDNIVALÓK

Eljárás 1. EGYSÉG 2. EGYSÉG Megjegyzések
1) Ionizáló keret 2) Ionizált vezeték 3) Ellentétes pólusú lemezek 4) Streamer egység

Távolítsa el az alkatrészeket. Nyissa fel az elülső panelt, 
és húzza ki a streamer egységet.

Porszívózza le róla a port.
Az ionizáló keretből és a 2. EGYSÉGBŐL ne vegye ki a csavarokat!• 

Ez az alkatrész sérülését okozhatja.• 

Áztassa be langyos vagy hideg 
vízbe. (Körülbelül 1 óráig)

Az 1. EGYSÉGET és a 2. EGYSÉGET olyan helyen tisztítsa meg, ahol a nedvesség • 
nem okoz gondot, például egy kádban vagy a konyhai mosogatótálban.
Makacs szennyeződés esetén áztassa be az 1. EGYSÉGET és a 2. EGYSÉGET • 
semleges kémhatású folyékony tisztítószer, pl. konyhai mosogatószer langyos vagy 
hideg vizes oldatába.
A semleges kémhatású folyékony tisztítószer adagolásánál kövesse a tisztítószer • 
csomagolásán feltüntetett utasításokat.
Ne használjon súrolóporos, lúgos vagy savas tisztítószert, és ne használjon durva • 
súrolókefét vagy hasonlót! 
Ez az alkatrész deformálódását vagy sérülését okozhatja.
Ha a 2. EGYSÉGBEN a tűk deformálódnak, a szagtalanító teljesítmény csökken.• 

A szennyeződéseket például egy 
darab ruhával vagy puha kefével 
távolítsa el.

Viseljen 
gumi

kesztyűt.

Törölni

A részleteket 
lásd: 4) alul.

Öblítse le csap alatt, és csurgassa le.

Ha az 1. EGYSÉGEN vagy a 2. EGYSÉGEN tisztítószer marad, akkor az "1. EGYSÉG" • 
és a "2. EGYSÉG" lámpa nem alszik ki tisztítás után. Ilyen esetben öblítse le jól 
a tisztítószert.
Ügyeljen rá, hogy a tisztításhoz használt ruha szálai ne maradjanak az alkatrészeken. • 
A szálak meghibásodást okozhatnak.

Szárítsa meg jól szellőző, árnyékos 
helyen. (Körülbelül 1 napig)

Közvetlen napsugárzásnak kitéve a műanyag alkatrészek elszíneződhetnek vagy • 
deformálódhatnak.
Ha az 1. EGYSÉGEN vagy a 2. EGYSÉGEN akár a legkisebb mennyiségű víz is marad, • 
akkor az "1. EGYSÉG" és a "2. EGYSÉG" lámpa nem alszik ki tisztítás után. Ilyen esetben 
árnyékos helyen szárítsa meg őket teljesen.

Szerelje be az alkatrészeket. Tegye vissza a streamer egységet, ahogy volt.

2) Ionizált vezeték (8 helyen)
Az ionizált vezetékekről és körülötte a műanyag alkatrészekről • 
a szennyeződéseket például egy darab ruhával távolítsa el.

Viseljen 
gumi

kesztyűt.

Az ionizált vezetékek 
tisztításakor ügyeljen rá, 
hogy ne mozduljanak el 
a V alakú mélyedésből.

*  Az ionizált vezetékeket csak fi noman törölje. 
Erősebb behatásra elmozdulhatnak a helyükről.

4) Streamer egység
A tűket vattapamaccsal vagy puha ruhával törölje meg, • 
ha szennyezettek.
A belső műanyag alkatrészekről ( •  ) a szennyeződéseket 
vattapamaccsal vagy egy darab puha ruhával távolítsa el.
A csavarokat ne vegye ki! • 

Viseljen 
gumi

kesztyűt.

 :  Műanyag alkatrészek

Törölje meg óvatosan 
a tűket, a rögzítésüktől 
a hegyük felé haladva.

Vattapamacs

A tűket nem szabad 
megérinteni!

*  Ha a tűk deformálódnak, a szagtalanító teljesítmény csökken.

FIGYELEM!

A berendezés biztonságosan használható a streamer egység nélkül is, de ebben az esetben a szagtalanítás teljesítménye gyengébb. • 
Használja a berendezést a streamer egységgel.
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Tisztítás 
esedékes

Ha a szűrő lámpa világít 
vagy villog a kijelzőn

A harmonikaszűrőt csak akkor kell kicserélni, 
ha a szűrő lámpa világít vagy villog.

A tisztítás 
módja Cserélni

Szagtalanító katalizátor 
egység

Elülső panel 1. EGYSÉG

Harmonikaszűrő

Távolítsa el az elülső panelt és az 1 
1. EGYSÉGET. 

17. oldal ►

Cserélje ki a harmonikaszűrőt új szűrőre.2 
Vegye ki a használt harmonikaszűrőt.1) 

Válassza le a harmonikaszűrőt a szagtalanító • 
katalizátor egységen (elülső oldal) lévő 
kiemelkedésekről (5 a bal és a jobb oldalon).

Vegyen ki egy új harmonikaszűrőt 2) 
a szűrőtárolóból, majd szerelje be 
a szagtalanító katalizátor egységbe.

Illessze a harmonikaszűrő lyukait (5 a bal és a jobb • 
oldalon) a szagtalanító katalizátor egység füleire a bal 
és a jobb oldalon.
Illessze a harmonikaszűrőt a szagtalanító katalizátor • 
egységen lévő fülek alá (4 helyen felül és alul). 

Kiemelkedés 
(5 a bal és a jobb oldalon)

Harmonikaszűrő

Szagtalanító katalizátor 
egység

Felső és alsó 
fülek (4 helyen)

A fehér oldala 
nézzen előre.

Szerelje be az 1. EGYSÉGET és az elülső 3 
panelt. 

17. oldal ►

Dugja be a tápdugaszt.4 

Tartsa lenyomva az elülső panel felső részén lévő 5 
szűrőjel alaphelyzetbe gombot 5 másodpercig.
(A szűrő lámpa rövid hangjelzéssel kialszik.) 

Szűrőjel alaphelyzetbe gomb

A harmonikaszűrőt nem elég kicserélni, a szűrő lámpa csak akkor alszik ki, ha • 
legalább 5 másodpercen át lenyomva tartják a szűrőjel alaphelyzetbe gombot.

MEGJEGYZÉS
A cseréhez harmonikaszűrőt márkakereskedőtől lehet rendelni.• 
Ha a szűrő lámpa világít vagy villog, akkor cserélje ki a • 
harmonikaszűrőt, még akkor is, ha tisztának látszik. A szűrő 
elhasználódását nem lehet szemrevételezéssel megállapítani.
A harmonikaszűrő csereperiódusának hossza attól függ, hogy • 
hol és hogyan használják a berendezést.
A szűrő lámpa körülbelül 2 évente gyullad ki olyan helyen, ahol napi 
10 cigarettát szívnak el, és minden nap használják a berendezést.
(A csereperiódus rövidebb lesz, ha a berendezést jelentősen 
szennyezettebb levegőjű helyen használják.)
Ha a harmonikaszűrőt látható szennyezettség vagy rossz szag miatt • 
a szűrő lámpa kigyulladása előtt cserélte ki, akkor tartsa lenyomva 
legalább 5 másodpercen át a szűrőjel alaphelyzetbe gombot.

Opciók

FIGYELEM!
Ha új harmonikaszűrő kell a cseréhez, forduljon a márkaszervizhez.• 

Alkatrész Modell

Harmonikaszűrő, 5 db KAC017A4E

Ha a berendezést szennyezett alkatrészekkel használják• 
Nem tisztítja meg a levegőt.• 
Nem távolítja el a szagokat.• 
Kellemetlen szaga lehet.• 

Az elhasznált harmonikaszűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.• 

Hulladékelhelyezési követelmények �
A készüléken és a távirányítóhoz mellékelt elemeken 
ez a szimbólum látható. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az 
elektromos vagy elektronikai készülékeket és az elemeket 
nem szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni.
Az elemek esetében a szimbólum alá egy vegyjel is lehet 
nyomtatva. Ez a vegyjel azt mutatja, hogy az elem egy 
meghatározott koncentráció felett tartalmaz nehézfémet. 
A vegyjelek a következők lehetnek:

Pb: ólom (>0,004%) �
Hg: higany (>0,0005%) �

A feleslegessé vált termék szétszerelésének meg kell felelnie 
a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak.
A berendezések és a használt elemek alkatrészeit és anyagait 
csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni 
és újrahasznosításra alkalmassá tenni.
Az előírás szerinti elhelyezéssel egyben megelőzheti a 
környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.
További információkért forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.

A harmonikaszűrő cseréje
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A levegőminőség-érzékelő (porérzékelő) 
érzékenységének beállítása
A levegőminőség-érzékelő érzékenysége módosítható.

Tartsa lenyomva a berendezésen a(z) 1  gombot 
10 másodpercre.

A(z) 2  gombot nyomva tartva mutasson a távirányítóval 

a berendezés felé, és nyomja meg a(z)  gombot.
Hangjelzés nyugtázza a vételt, és valamelyik levegőfúvási sebesség lámpa " •  (alacsony)", 
"  (normál)" vagy "  (magas)" villog 5 másodpercig, majd folyamatosan világít a beállított 
érzékenységnek megfelelő lámpa.

Az érzékenység a berendezés 3  gombjával módosítható.

A gomb minden megnyomására kigyullad egy levegőfúvási sebesség lámpa, és az érzékenység a következőképpen változik.• 
Az érzékenységi beállítást a levegőfúvási sebesség lámpák jelzik.• 
Ha a levegőfúvási sebesség lámpák nem változnak, akkor húzza ki a tápdugaszt, várjon legalább 3 másodpercet, majd dugja vissza 
a tápdugaszt, és próbálja meg újra a műveletet az elejétől. 

Levegőfúvási 
sebesség lámpa Érzékenység

Az érzékenység növelése: 
 Válassza az "  (alacsony)" 
levegőfúvási sebesség lámpát. 

"Alacsony" Magas Az érzékelő jobban reagál a porra.

Az érzékenység csökkentése: 
 Válassza a "  (magas)" 
levegőfúvási sebesség lámpát.

"Normál" Normál Alapértelmezett beállítás

"Magas" Alacsony Az érzékelő kevésbé reagál a porra.

A kívánt beállításnál mutasson a távirányítóval a berendezés felé, és nyomja meg a(z) 4  
gombot.

Hangjelzés nyugtázza a vételt, és villog a beállított érzékenységnek megfelelő lámpa.• 

Húzza ki a tápdugaszt, miközben a beállítást jelző lámpa villog, várjon legalább 5 
3 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt.

MEGJEGYZÉS
A levegőminőségérzékelő érzékenysége működő és leállított berendezésnél is módosítható.• 
Ha az • 5. lépést kihagyják, a berendezés nem áll vissza normál üzemmódra.
Ha az • 5. lépést a beállítás közben hajtják végre, a beállítást nem lehet megfelelően végrehajtani.

KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS gomb



Elülső panel

Szagtalanító katalizátor egység

Ionizált vezeték
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Gyakran ismételt kérdések
Mielőtt a márkaképviselethez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat.

A levegőminőség-érzékelő lámpa 
piros vagy sárga marad.

Ez a levegőminőségérzékelőre rakódott por miatt 
van.
Porszívózza le a port a levegőminőségérzékelő 
levegőbemenetéről. 16. oldal ►

A szűrő lámpa világít vagy villog
Cserélje ki a harmonikaszűrőt újra, és tartsa lenyomva 
legalább 5 másodpercen át a szűrőjel alaphelyzetbe 
gombot. 21. oldal ►

A levegőfúvási sebesség lámpák egyszerre villognak.
Húzza ki a tápdugaszt, és távolítsa el az akadályt. Dugja vissza 
a tápdugaszt, és kapcsolja be a berendezést. 25. oldal ►

EGYSÉG lámpa világít.

1. EGYSÉG: Szennyezett a plazma ionizáló.
2. EGYSÉG: Szennyezett a streamer egység.
Áztassa be, majd mossa le. 19, 29 oldal ►

Az elektromos porgyűjtés és a szagtalanítás funkció jelentősen romlik, mert 
az ionizált vezetékek és a streamer áramellátása biztonsági okokból szünetel.
Tisztítsa meg a berendezés belsejét, és csak azután használja, hogy 
kialudt az "1. EGYSÉG" és a "2. EGYSÉG" lámpa. (A berendezés 
akkor is biztonságos, ha világítanak a lámpák.)

Kérdés : Szabad vízzel mosni a szagtalanító katalizátor egységet?
Kell az egységet cserélni?

Válasz : Nem, a szagtalanító katalizátor egységet nem szabad vízzel mosni. (Ha az egységet vízzel mossák, akkor deformálódik 
és használhatatlanná válik.) 
Ha a szagtalanító katalizátor egységet véletlenül vízzel mosta, forduljon a márkaképviselethez. 
Vegye ki az egységet a berendezésből, és porszívózza le róla a port. A szagtalanító katalizátor egységet nem szükséges 
újra cserélni.
Ha a szaga zavarja, akkor nedvesítse meg a szagtalanító katalizátor egység felületét egy kézi permetezővel, majd 
szárítsa meg jól szellőző, árnyékos helyen (körülbelül 1 napig). 

Kérdés : A levegőminőség-érzékelő érzékenysége 
alacsonynak tűnik.

Válasz : Ennek az lehet az oka, hogy a levegőminőségérzékelő 
reakcióideje függ a helyiség méretétől. 
Ha a berendezés a helyiség alacsonyabb pontján áll, 
kevésbé reagál a cigarettafüstre és hasonló 
szennyeződésekre. 
Helyezze át a berendezést, vagy állítson a 
levegőminőségérzékelő érzékenységén. 22. oldal ►

Kérdés : Mit tegyek, ha az ionizált vezetékek 
megszakadtak?

Válasz : Ha az ionizált vezetékek megszakadtak, ki kell őket 
cserélni.
Forduljon a márkaképviselethez. Ne próbálja meg 
az ionizált vezetéket saját maga kicserélni!

"Ha ezek a lámpák világítanak  �
vagy villognak"
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Hibaelhárítás
Mielőtt a márkaképviselethez vagy a márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat.  
Ha nem tudja elhárítani a hibát, forduljon a márkaképviselethez.

A berendezés nem működik.

A berendezés a BE/KI gomb 
megnyomására sem működik.

Jól van a helyén az elülső panel?  ● 10. oldal ►

Nincsenek megsérülve az elülső panel hátulján lévő  ●
kiemelkedések?

Ellenőrizze a kiemelkedéseket.  Î 16. oldal ►  
Ha a kiemelkedések sérültek, forduljon a márkaképviselethez.

Nem merült le az elem a távirányítóban?  ● 12. oldal ►

A berendezés nem működik elég hatásosan.

Nem tisztítja meg a levegőt.

Olyan helyen van a berendezés, ahol a távozó levegő nem  ●
járhatja be az egész helyiséget, vagy akadályozza valami 
a légáramlást? 

Olyan helyet válasszon, ahol a távozó levegő bejárhatja az egész  Î
helyiséget.

Nem szennyezett a harmonikaszűrő vagy az 1. EGYSÉG? ●
Tisztítsa meg.  Î 15–21. oldal ►  
Ha zavarja a szagtalanító katalizátor szaga, akkor nedvesítse 
meg az egység felületét egy kézi permetezővel, majd szárítsa 
meg jól szellőző, árnyékos helyen.

Szag érezhető, de a zöld 
lámpa világít.

A berendezés bekapcsolásakor erősen szagos volt a levegő? ●
Az első 1 percben észlelt szagszint alapján állítja be a beren Î
dezés a szagérzékelő érzékenységét. Üzemeltesse a beren
dezést fokozott levegőfúvással. 8. oldal ►  
A szagérzékelő érzékenysége a következőképpen módosítható.  
Amikor tiszta a levegő (nincs szag), akkor húzza ki a tápdugaszt, 
és várjon legalább 3 másodpercet. Dugja vissza a tápdugaszt, 
és kapcsolja be a berendezést.

A levegőkimenetnek szaga 
van.

Egy ideig erősen szagos volt a levegő? (Pl. sokan dohányoztak,  ●
hús sült stb.)

A berendezés működése mellett a szagnak fokozatosan  Î
csökkennie kell.

Áthelyezte a berendezést másik szobába? ●
Lehet, hogy a korábbi helyiségnek szaga volt.  Î
Üzemeltesse a berendezést egy ideig.

A helyiségben a szagok újratermelődnek? (pl. festék, új bútor,  ●
tapéta, sprayk, kozmetikumok, vegyi anyagok stb. miatt)

Mivel a szagok újratermelődnek, teljesen nem lehet megszüntetni  Î
őket. Használjon a helyiségben szellőztetőrendszert, vagy 
üzemeltesse egy ideig jól szellőztetett helyiségben a berendezést.

A kis mennyiségben keletkező ózonnak érezhető szaga lehet.   ●
Ez a mennyiség elenyésző, és az emberi egészségre nincs káros 
hatással.
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Hibaelhárítás
Mielőtt a márkaképviselethez vagy a márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat.  
Ha nem tudja elhárítani a hibát, forduljon a márkaképviselethez.

A lámpa világít vagy villog.

A levegőfúvási sebesség  �
lámpák egyszerre villognak.
A berendezés fúj levegőt. �

Van valamilyen akadály a levegőkimenetnél? ●
Húzza ki a tápdugaszt, és távolítsa el az akadályt. Dugja vissza  Î
a tápdugaszt, és kapcsolja be a berendezést.  
Ha semmi nem változik, vagy az akadályt nem lehet eltávolítani, 
forduljon a márkaképviselethez.

Az "'1. EGYSÉG" lámpa vagy 
a "2. EGYSÉG" lámpa nem 
alszik ki, vagy újra kigyullad 
az 1. EGYSÉG vagy a 2. 
EGYSÉG megtisztítása után.

Jól van a helyén az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG? ●
Az 1. EGYSÉGET kattanásig kell behelyezni.  Î
A 2. EGYSÉGET ütközésig kell behelyezni. 17–20. oldal ►

Maradtak a tisztítás után az 1. EGYSÉGEN vagy a 2. EGYSÉGEN  ●
vízcseppek, tisztítószer vagy szövetszálak?

A tisztítás után az 1. EGYSÉGET és a 2. EGYSÉGET alaposan  Î
le kell öblíteni, hogy ne maradjon rajta tisztítószer vagy 
szövetszál, majd teljesen meg kell szárítani.

Megszakadtak az ionizált vezetékek? ●
Ellenőrizze az ionizált vezetékeket. Ha cserélni kell, a forduljon  Î
a márkaképviselethez.

A szűrő lámpa nem alszik ki, 
pedig a harmonikaszűrő ki lett 
cserélve.

Lenyomva tartotta legalább 5 másodpercen át a szűrőjel  ●
alaphelyzetbe gombot?

A harmonikaszűrőt nem elég kicserélni, a szűrő lámpa csak akkor  Î
alszik ki, ha legalább 5 másodpercen át lenyomva tartják a 
szűrőjel alaphelyzetbe gombot. 

21. oldal ►

Egyéb

A 2. EGYSÉG fém részén 
égésnyomok vannak. Azokat a nyomokat a streamer csinálja, ez nem rendellenesség. ●

Torz a tévékészülék képe.

Nincs a tévé- vagy rádiókészülék a berendezéstől 2 méteren  ●
belül, vagy nincs egy beltéri antenna a berendezés közelében?
Nincs a tévé- vagy rádióantenna tápkábele a berendezés  ●
közelében?

A berendezést helyezze a lehető legtávolabb a tévé vagy  Î
rádiókészülékektől és antennáktól.

Hang hallható.

Működés közben pattogó vagy 
búgó zaj hallható. 

Jól van a helyén az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG?  ●
Az 1. EGYSÉGET kattanásig kell behelyezni.  Î
A 2. EGYSÉGET ütközésig kell behelyezni. 17–20. oldal ►

Nem porosodott be az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG?  ●
19., 20. oldal ►

Működés közben sistergő zaj 
hallható.

A 2. EGYSÉG a streamer működése miatt sustorgó hangot ad. ●
  ●
A használati feltételektől függően a hang magassága vagy jellege 
változó lehet, de ez nem jelent hibás működést. 
Ha a hang nem szűnik meg, helyezze át a berendezést.
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JEGYZETEK
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A kétdimenziós vonalkód 
a gyártási kód.


