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Bezpieczeństwo
Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią
instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy
urządzenia!

Załącznik techniczny........................................................... 20

Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi
Symbole
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa i życia
osób, wynikające z obecności napięcia elektrycznego.
Ostrzeżenie
To słowo oznacza średnie zagrożenie mogące
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Ostrożnie
To słowo oznacza niskie zagrożenie mogące
spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.
Wskazówka
To słowo oznacza ważne informacje (np. możliwe
szkody materialne), nie wiążące się z zagrożeniem.
Informacja
Wskazówki oznaczone tym symbolem są pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynności
roboczych.
Zastosuj się do treści instrukcji obsługi
Wskazówki oznaczone tym symbolem przypominają o
konieczności zapoznania się z treścią instrukcji
obsługi.

•

•
•
•
•
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Ostrzeżenie
Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia.
Niezastosowanie się do treści wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i zaleceń może spowodować
porażenie elektryczne, pożar oraz/lub poważne
obrażeń ciała.
Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od
8 roku życia oraz osoby o zmniejszonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy,
pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia
dotyczącego bezpiecznego wykorzystania urządzenia
oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby
zagrożeń wynikających z eksploatacji.
Urządzenie nie może być wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być
wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.
Eksploatacja i ustawianie urządzenia w pomieszczeniach
lub obszarach, w których panuje zagrożenie pożarowe jest
zabroniona.
Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których
panuje agresywna atmosfera.
Ustaw urządzenie pionowo na stabilnym podłożu.
Po myciu na mokro odczekaj do wyschnięcia urządzenia.
Nie eksploatuj mokrego urządzenia.
Nie eksploatuj ani nie obsługuj urządzenia mokrymi
rękoma.
Nie kieruj na urządzenie bezpośredniego strumienia wody.
Nie poddawaj urządzenia działaniu płynów, ponieważ nie
są one zabezpieczone przed spryskaniem wodą.

oczyszczacz powietrza AirgoClean® One

PL

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

PL

Nigdy nie wkładaj do urządzenia innych przedmiotów lub
części ciała.
Nie przykrywaj pracującego urządzenia.
Nigdy nie siadaj na urządzeniu.
Urządzenie nie jest zabawką. Utrzymuj dzieci i zwierzęta z
dala od urządzenia. Nie eksploatuj urządzenia bez nadzoru.
Przed każdorazowym wykorzystaniem urządzenia sprawdź,
czy jego wyposażenie oraz elementy przyłączeniowe nie są
uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urządzeń lub
podzespołów.
Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody
elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). W żadnym wypadku
nie eksploatuj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub
przyłączem sieciowym!
Przyłącze prądowe musi odpowiadać parametrom
zawartym w załączniku technicznym.
Włącz wtyczkę do gniazda zasilania wyposażonego w
uziemienie.
Dobierz odpowiedni przedłużacz uwzględniając dane
techniczne. Całkowicie rozwiń przedłużacz. Unikaj
przeciążenia elektrycznego.
Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności
konserwacyjnych lub napraw urządzenia wyciągnij
wtyczkę zasilania z gniazda.
Gdy urządzenie nie jest eksploatowane, wyłącz je i
wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazda.
Sprawdź, czy wtyczka lub przewód sieciowy nie jest
uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie
próbuj ponownie uruchamiać urządzenia. Zamów nowy
przewód zasilania w firmie Trotec i zastosuj go w miejsce
uszkodzonego przewodu z wtyczką.
Uszkodzone przewody elektryczne stanowią poważne
zagrożenie dla zdrowia.
W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się
do wskazówek dotyczących minimalnej odległości
do innych przedmiotów oraz do zaleceń dotyczących
warunków składowania i zastosowania zgodnie z
„Załącznikiem technicznym".
Upewnij się, że co najmniej dwie strony wlotu i wylotu
powietrza są drożne.
Sprawdź, czy w bezpośrednim otoczeniu wlotu i wylotu
powietrza nie znajdują się żadne swobodne przedmioty
oraz czy jest on wolny od zanieczyszczeń.
Nie zdejmuj znaków bezpieczeństwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczeństwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.
Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrożny luźnymi obiektami.

•

•
•
•
•
•

Wymieniane filtry odpowiednio utylizuj, w szczególności
wtedy, gdy urządzenie i filtry były wykorzystywane do
filtrowania substancji szkodliwych dla zdrowia.
Nigdy nie wykorzystuj urządzenia jako półki ani jako
drabiny lub stopnia.
Nie wkładaj akumulatorów do pilota.
Nigdy nie uruchamiaj trybu automatycznego, jeżeli
urządzenie jest używane do filtrowania wirusów.
Wyświetlane wartości pomiarowe są orientacyjne i nie
mogą być traktowane jako wartości pomiarowe.
W urządzeniu AirgoClean One należy stosuj wyłącznie filtry
i akcesoria zalecane przez firmę Trotec.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do oczyszczania powietrza
wewnątrz pomieszczeń przy uwzględnieniu wyszczególnionych
danych technicznych i wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Urządzenie filtruje kurz, sierść zwierząt, wirusy, mikrowłókna
papieru i tekstyliów w pomieszczeniach biurowych,
wypoczynkowych i mieszkalnych.

Przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie
•
•
•
•
•

•

•

•

Nie ustawiaj urządzenia na wilgotnym lub zalanym
podłożu.
Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, np.
elementów ubrań.
Nie eksploatuj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
Nie stosuj urządzenia w łazienkach i pomieszczeniach, w
których panuje wysoka wilgotność powietrza.
Nie stosuj urządzenia w pomieszczeniach, w których
występuje wysokie zapylenie, np. w halach produkcyjnych,
warsztatach lub budowach.
Zintegrowany system filtracyjny nie jest także
przystosowany do oczyszczania powietrza z pyłów
szkodliwych dla zdrowia (np. Niebezpiecznych substancji).
Każde zastosowanie urządzenia inne, niż zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem to przewidywalne,
nieprawidłowe zastosowanie urządzenia.
Samodzielne przeróbki urządzenia są zabronione.

Kwalifikacje użytkownika
Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą:
• znać zagrożenia wynikające z eksploatacji zasilanych
elektrycznie oczyszczaczy powietrza.
• gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi, w
szczególności z rozdziałem "Bezpieczeństwo".
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Inne zagrożenia

Informacje dotyczące urządzenia

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład
elektryczny.
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw urządzenia
wyciągnij wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazda!
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rękami.
Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.
Ostrzeżenie
W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego
urządzenia może dojść do powstania dodatkowego
zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!
Ostrzeżenie
Urządzenia nie są zabawkami i nie mogą być
przekazywane dzieciom.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego
w bezładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką
dla dzieci.
Wskazówka
Nie eksploatuj urządzenia bez założonego filtra wlotu
powietrza!
Praca bez filtra spowoduje silne zanieczyszczenia
wnętrza urządzenia, obniżenie skuteczności oraz
uszkodzenie.

Opis urządzenia
Urządzenie służy do filtrowania powietrza w pomieszczeniu i
oczyszczania powietrza o niskim lub średnim stopniu
zanieczyszczenia oraz obciążenia zapachami. Zadaniem
urządzenia jest zwiększenie w ten sposób jakości powietrza.
Urządzenie wyposażone jest w wydajny wentylator, zasysający
powietrze z wszystkich kierunków dolnej strefy. Powietrze jest
następnie tłoczone przez filtr i oczyszczane. Następnie
wentylator powietrze z powrotem do pomieszczenia.
Urządzenie jest wyposażone we filtr wstępny z włókniną
filtracyjną, filtr HEPA oraz tłumik hałasu.
Zastosowany w urządzeniu filtr HEPA oczyszcza powietrze z
bakterii, wirusów, pyłków, roztoczy, zarodników grzybów i
innych alergenów. Zintegrowany filtr wstępny (wykonany z
włókna syntetycznego) wychwytuje duże cząsteczki kurzu przed
skierowaniem strumienia powietrza do filtra HEPA. Tłumik
hałasu zapewnia przyjemny szum pracującego urządzenia.
Opcjonalny filtr z węglem aktywnym usuwa z powietrza
nieprzyjemne zapachy.
Sześciostopniowa dmuchawa (wraz z trybem Turbo) i
nieskomplikowana, szybka wymiana filtra umożliwiają łatwą
obsługę.
Łatwy transport urządzenia możliwy jest dzięki kompaktowym
wymiarom zewnętrznym, pozwalającym także na eksploatacje
w dowolnym pomieszczeniu.
Urządzenie jest wyposażone w panel sterowania i pilota
zdalnego sterowania.

Wskazówka
Do czyszczenia urządzenia nie używaj agresywnych
środków czyszczących, środków do szorowania ani
rozpuszczalników.

Postępowanie w sytuacji awaryjnej
1. Wyłącz urządzenie.
2. W sytuacji awaryjnej wyciągnij urządzenie z gniazda
zasilania: Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę
zasilania.
3. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania.

4
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Widok urządzenia
1
2

3

Nr

Oznaczenie

1

Część górna urządzenia z wylotem powietrza

2

Listwa uchwytowa

3

Panel sterowania

4

Wlot powietrza z zaślepką

5

Wtyczka sieciowa z wyłącznikiem sieciowym

6

Rolki transportowe

7

Skrzynka z czujnikami jakości powietrza

8

Pilot zdalnego sterowania

Standardowa konfiguracja
4

11

10

5

9

Nr

Oznaczenie

9

Filtr wstępny F7 z włókniną filtracyjną

10

Filtr H14 HEPA zgodny z normą EN 1822

11

Tłumik hałasu

6
7

8
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W przypadku zastosowania filtra z węglem aktywnym (opcja),
konfiguracja będzie następująca:
Nr

Oznaczenie

9

Filtr wstępny F7 z włókniną filtracyjną

10

Filtr z węglem aktywnym (opcja)

11

Filtr H14 HEPA zgodny z normą EN 1822
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Uruchomienie urządzenia

Transport i składowanie
Wskazówka
Nieprawidłowe składowanie lub transportowanie
urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
Zastosuj się do informacji dotyczących transportu oraz
składowania urządzenia.

Transport
Przesuwanie urządzenia jest możliwe dzięki zastosowaniu listwy
uchwytowej.
Przesuwanie urządzenia jest możliwe dzięki zastosowaniu rolek.
Przed każdorazowym rozpoczęciem transportu zastosuj się do
następujących wskazówek:
• Wyłącz urządzenie.
• Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.
• Nie ciągnij urządzenia za przewód zasilania.
• Przesuwaj urządzenie tylko na równej i gładkiej
powierzchni.

Filtr wstępny, filtr HEPA i tłumik hałasu są już wbudowane w
urządzenie.
Wskazówka
Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z filtra
wstępnego, filtra HEPA i tłumika hałasu. W tym celu
wykonaj czynności opisane w rozdziale Konserwacja w
punkcie „Wymiana filtra HEPA i wymiana filtra
wstępnego”.
Zdejmij folie z obudowy i wyświetlacza.
W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się do wskazówek
dotyczących minimalnej odległości do innych przedmiotów,
wyszczególnionej w rozdziale "Załącznik techniczny".

A

Po każdorazowym transporcie urządzenia zastosuj się do
następujących wskazówek:
• Ustaw urządzenie w pozycji pionowej.

B

Magazynowanie
W przypadku niewykorzystania urządzenia zastosuj się do
następujących zaleceń dotyczących warunków składowania:
• chroń przed wilgocią, mrozem i upałem,
• magazynuj urządzenie w pozycji pionowej, w miejscu
wolnym od kurzu lub bezpośredniego nasłonecznienia,
• w razie potrzeby osłoń urządzenie przed kurzem stosując
odpowiednie opakowanie,
• Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania

C

C

D

Montaż i uruchomienie
Zakres dostawy
•
•
•
•
•
•
•

•

1 x urządzenie
1 x Filtr HEPA
1 x filtr wstępny z włókniną filtracyjną
1 x tłumik hałasu
1 x pilot zdalnego sterowania z baterią
1 x przewód zasilania
1 x instrukcja obsługi

•
•

Wypakowanie urządzenia
1. Otwórz karton i wyjmij urządzenie.
2. Całkowicie wyjmij urządzenie z opakowania.
3. Całkowicie rozwiń przewód zasilania. Zwróć uwagę, czy
przewód nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia
w trakcie odwijania.
6

•
•
•

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia sprawdź stan
przewodu zasilającego. W przypadku jakichkolwiek
niejasności dotyczących jego stanu zalecamy
skontaktowanie się z serwisem.
Ustaw urządzenie pionowo na stabilnym podłożu.
Szczególnie w przypadku ustawienia urządzenia na środku
pomieszczenia, unikaj takiego ułożenia przewodu
zasilającego lub przedłużacza, które może spowodować
zagrożenie przewróceniem się. Zastosuj maskownice i
mostki kablowe.
Sprawdź, czy zastosowane przedłużacze są całkowicie
rozwinięte.
Ustaw urządzenie w pobliżu źródła zanieczyszczenia
powietrza.
W trakcie ustawiania urządzenia uwzględnij konieczność
zachowania odpowiedniej odległości od źródeł ciepła.
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•
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Sprawdź czy zasłony i inne przedmioty nie zaburzają
przepływu powietrza.
Upewnij się, że co najmniej dwie strony wlotu i wylotu
powietrza są drożne.

Podłączanie przewodu
• Podłącz przewód zasilania do urządzenia.
• Włącz wtyczkę do gniazda zasilania wyposażonego w
uziemienie.

Włączanie urządzenia
Urządzenie może zostać włączone po przeprowadzeniu instalacji
opisanej w rozdziale "Uruchomienie".
W celu uruchomienia urządzenia wykonaj następujące
czynności:
1. Ustaw włącznik zasilania (5) w położeniu I.
ð Panel sterowania zostanie podświetlony.
ð Pojawi się ekran główny.
ð Urządzenie jest gotowe do eksploatacji.

Obsługa

VI

Wskazówka
Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien.
Wszystkie ustawienia urządzenia mogą zostać wykonane za
pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania oraz za
pośrednictwem panelu sterowania.

VOC
Good

Particles
29°C
25%RH

Pilot zdalnego sterowania
On/Off

Sleep

Timer

Auto

More

Ustawienia podstawowe
8

Symbol

Informacja
Wprowadzone wartości muszą być potwierdzone
poprzez naciśnięcie symbolu (Back/Powrót).
Jeśli wyświetlacz nie jest używany przez pewien czas,
automatycznie pojawi się ekran główny. Ustawienia,
które nie zostały potwierdzone przez naciśnięcie
przycisku (Back/Powrót), nie zostaną zapisane.

Oznaczenie

Znaczenie

Symbol Wł. / Wył.

Włączanie lub
wyłączanie urządzenia

Symbol Turbo

Włączenie trybu turbo
(stopień VI wentylatora)

Symbol Auto

Włączanie trybu
automatycznego

Symbol Zmniejszenie
wartości

Zmniejszenie prędkości
obrotowej wentylatora

Symbol Zwiększenie
wartości

Zwiększanie prędkości
obrotowej wentylatora

Symbol Trybu nocnego

Włączanie lub
wyłączanie trybu
nocnego

Symbol Cisza

Wyciszenie urządzenia

Wskazówka
Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania nie
jest możliwe, gdy urządzenie pracuje w trybie
czuwania.
Włóż baterię (CR2025) do pilota zdalnego sterowania.
PL
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Wykonaj poniższe kroki w celu ustawienia wersji językowej,
dnia oraz czasu godzinowego:
1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (More/Dalej).

VI

6. Wybierz bieżący dzień po prawej stronie.
Language

Day

Time

We Th

VOC
Good

Particles

Lock

Info

Reset

Warnings
Sleep

Auto

Timer

More

ð Na wyświetlaczu pojawi się następujące podmenu.

VI

VOC
Good

Particles
29°C
25%RH

Fr

Sa

Su

29°C
25%RH

On/Off

Mo Tu

History

Filter

Operation

Back

7. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby potwierdzić
wprowadzone dane.
8. Ponownie naciśnij symbol (Operation/Ustawienia) i
wybierz opcję Time/Czas .
9. Naciśnij symbol (Zwiększanie wartości) lub
(Zmniejszanie wartości), aby ustawić godziny.
Language

Day

Time

Info

Reset

Warnings
Lock

hours
10 h
Minutes
10 m

Warnings

History

Filter

Operation

Back

2. Naciśnij symbol (Operation/Ustawienia).
ð Na wyświetlaczu pojawi się następujące podmenu.
Language

Day

Time
English

Lock

Warnings

History

Info

Filter

Reset

Operation

Back

Warnings

History

Filter

Operation

Back

10. Wybierz Minutes/Minuty , a także ustaw je za pomocą
symboli (Zwiększanie wartości) lub (Zmniejszanie
wartości).
11. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby potwierdzić
wprowadzone dane.
ð Ustawienia podstawowe zostały wprowadzone.
Informacja
W wyświetlonym podmenu naciśnij przycisk Info, aby
wyświetlić dane kontaktowe firmy Trotec.

3. Naciśnij symbol (Zwiększanie wartości) lub
(Zmniejszanie wartości) w celu wybrania angielskiej,
francuskiej lub niemieckiej wersji językowej.
ð Wybór wersji językowej możliwy jest także po
naciśnięciu na wyświetlaczu wskaźnika niemiecki,
angielski lub francuski.
ð Ustawiona wersja językowa jest widoczna na
wyświetlaczu.
4. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby potwierdzić
wprowadzone dane.
5. Ponownie naciśnij symbol (Operation/Ustawienia) i
wybierz opcję Day/Dzień .

8
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Menu filtra
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia lub po wymianie
filtrów konieczne jest zresetowanie poszczególnych filtrów. Przy
zmianie konfiguracji standardowej konieczne jest również
dostosowanie typów filtrów.
W tym celu wykonaj następujące czynności:
1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (More/Dalej).

VI

VOC
Good

Particles
29°C
25%RH

On/Off

Sleep

Auto

Timer

More

ð Na wyświetlaczu pojawi się następujące podmenu.

VI

VOC
Good

Particles
29°C
25%RH

Warnings

History

Filter

Warnings

Operation

Back

2. Naciśnij symbol (Filter/Filtry).
ð Na wyświetlaczu pojawi się następujące podmenu.
Lifetime

Filter 3
Filter 2

Type

Filter 1

Reset

F7

Warnings

PL

History

Filter

Operation

3. Wybierz Filtr 1, Filtr 2 lub Filtr 3, naciskając symbol
(Zwiększanie wartości) lub (Zmniejszanie wartości).
ð Wybrany filtr zostanie podświetlony kolorem białym.
ð Kropki pod okresem użytkowania wskazują czas
wymiany filtra. Jeśli wszystkie cztery okręgi świecą
kolorem białym, wymień dany filtr (patrz również
rozdział „Konserwacja” w punkcie „Wymiana filtra HEPA
lub filtra wstępnego”).
Informacja
Sprawdź ustawiony typ i w razie potrzeby dostosuj go,
naciskając przycisk Type/Typ . Fabryczne ustawienia
urządzenia są następujące:
Filtr 1: F7 (filtr wstępny)
Filtr 2: HEPA
Filtr 3: Brak (tłumik hałasu)
W razie potrzeby, w miejsce tłumika hałasu możliwe
jest zastosowanie na przykład filtra z węglem
aktywnym (opcja). W tym przypadku w opcji Filtr 2:
Aktywny i filtr 3: wybierz opcję HEPA.
4. Naciśnij symbol (Reset) i potwierdź przyciskiem Tak.
ð Filtr zostanie zresetowany.
5. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby potwierdzić
wprowadzone dane.
ð Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdego filtra.
Informacja
Stan filtrów jest monitorowany dla wszystkich trzech
stopni filtracji. Monitorowanie stanu filtrów nie działa w
sposób stacjonarny, np. w oparciu o czas. Funkcja ta
rejestruje rzeczywisty stan filtra na podstawie stopnia
pracy wentylatora, stężenia cząstek w powietrzu
wypełniającym pomieszczenie, wilgotności powietrza i
zawartości lotnych związków organicznych VOC (w
przypadku filtra z węglem aktywnym). Inteligentny
monitor stanu dostarcza precyzyjnych informacji o
konieczności wymiany filtra.
Ustawianie trybu roboczego
Urządzenie może pracować w następujących trybach:
• Tryb automatyczny
• Tryb nocny
• Tryb ręczny

Back
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Tryb automatyczny
W trybie automatycznym urządzenie reguluje prędkość
wentylatora w pełni automatycznie i zależności od jakości
powietrza. Dzięki temu, cząstki zawieszone w powietrzu
wypełniającym pomieszczenie są z niego usuwane w
maksymalnie krótkim czasie.
Wskazówka
Tryb nocny i tryb automatyczny mogą być stosowane
jednocześnie.
W celu ustawienia trybu automatycznego, wykonaj następujące
czynności:
ü Urządzenie jest włączone.
1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (Auto).
ð Na wyświetlaczu po raz drugi pojawi się symbol trybu
automatycznego.
ð Prędkość pracy wentylatora jest dostosowana
automatycznie a odpowiednie wskazanie jest widoczne
w lewym górnym rogu wyświetlacza.
ð Na wyświetlaczu pojawia się symbol jakości powietrza
=wysoka jakość powietrza, =średnia jakość
powietrza,
=niska jakość powietrza, wskaźnik stężenia lotnych
związków organicznych (VOC), wskaźnik stężenia pyłu
zawieszonego (Particles/Pył), aktualna temperatura i
względna wilgotność powietrza.
Informacja
Nie używaj trybu automatycznego, jeżeli urządzenie
jest wykorzystywane do filtrowania wirusów.
Wbudowane czujniki reagują tylko na zanieczyszczenie
powietrza zawieszonym pyłem, pyłkami roślinnymi lub
substancjami VOC. Urządzenie nie jest w stanie ustalić
ilości wirusów w pomieszczeniu. Istnieje możliwość, że
w trybie automatycznym urządzenie wskazywać będzie
„dobrą” jakość powietrza także przy dużym stężeniu
wirusów w danym pomieszczeniu. Z tego względu, w
celu zmniejszenia pośredniego ryzyka infekcji
występującego podczas filtracji wirusów, zalecamy
odpowiedni dobór prędkości pracy wentylatora dla
aktualnie wymaganego współczynnika cyrkulacji
powietrza (objętości powietrza).

VI

VOC
Good

Particles
29°C
25%RH

On/Off

Sleep

2. Naciśnij symbol
automatyczny.
10

Timer

Auto

Jakość powietrza ilość pyłu zawieszonego
Wyświetlacz Particles/Pył pokazuje stężenie pyłu zawieszonego
w powietrzu wypełniającego pomieszczenie.
Pył zawieszony to poważny czynnik powodujący schorzenia dróg
oddechowych, zwiększenie zapadalności na astmę oraz przyrost
zachorowań na nowotwory płuc. Od dłuższego czasu tematem
publicznej debaty jest zanieczyszczenie pyłem unoszącym się
na zewnątrz pomieszczeń. Warto pamiętać, że zanieczyszczenie
powietrza wypełniającego wnętrza pomieszczeń jest często
większe. W warunkach domowych, powietrze zanieczyszczane
jest w wyniku gotowania, pieczenia, odkurzania oraz w wyniku
stosowania drukarek laserowych i kopiarek, otwartych
kominków oraz ogrzewań pelletowych. Przyczyną
zanieczyszczenia powietrza w miejscu pracy jest także
eksploatacja drukarek laserowych i kopiarek. W rzemiośle,
zapylenie jest niemalże wszechobecne.
Im większe stężenie cząstek, tym większa liczba pierścieni
podświetlonych kolorem białym pojawia się obok wskaźnika
Particles/pyłu.
Wskaźnik
stężenia (białe
pierścienie)

Wskaźnik stężenia pyłu zawieszonego

●

bardzo wysoka jakość powietrza

●●

dobra jakość powietrza

●●●

średnia jakość powietrza

●●●●

niska jakość powietrza

Jakość powietrza Zanieczyszczenia gazowe (VOC)
Informacja
W konfiguracji standardowej bez filtra z węglem
aktywnym, tryb automatyczny uwzględnia jedynie
stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu
wypełniającym pomieszczenia. W przypadku
zastosowania filtra z węglem aktywnym (opcja), w
trybie automatycznym uwzględniana jest stężenie pyłu
zawieszonego oraz zawartość lotnych związków
organicznych w powietrzu.
Ważne: W menu filtrów wprowadź stosowane typy
filtrów. W przypadku zastosowania w miejsce tłumika
hałasu np. filtra z węglem aktywnym, wybierz w menu
filtra odpowiednie ustawienie opcji typu.
Wskaźnik VOC wskazuje stężenie lotnych związków
organicznych w powietrzu wypełniającym pomieszczenie.

More

(Auto), aby ponownie wyłączyć tryb
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Wskaźnik
stężenia (białe
pierścienie)

VOC Zanieczyszczenia gazowe

●

bardzo wysoka jakość powietrza

●●

dobra jakość powietrza

●●●

średnia jakość powietrza

●●●●

niska jakość powietrza

Quality

Particles

24 hours

P
M
G

14 Days

Warnings

Historia jakości powietrza może być wyświetlana w okresie
24-godzinnym lub 14-dniowym.
W tym celu wykonaj następujące czynności:
1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (More/Więcej).

VI

3. Naciśnij symbol (okres 24-godzinny) lub (okres
14-dniowy), aby wyświetlić wartości na skali (G = wysoka
jakość powietrza, M = średnia jakość powietrza, P = niska
jakość powietrza).

VOC

VOC to substancje, które ulegają łatwemu parowaniu już przy
niskich temperaturach, powodując gazowe zanieczyszczenie
powietrza. Dlatego określa się je także jako lotne substancje
organiczne (volatile organic compounds). Wnętrza pomieszczeń
zawierają wiele źródeł substancji VOC. Są nimi na przykład
wykładziny i powłoki podłogowe, farby, lakiery, uszczelki i kleje,
meble i dywany. Przebywanie wewnątrz pomieszczeń
zanieczyszczonych substancjami VOC może powodować
poważne następstwa zdrowotne.
Im wyższy poziom zanieczyszczeń gazowych, tym większa
liczba pierścieni koloru białego. Dodatkowo, z boku widoczny
jest symbol VOC/LZO.

24h

History

12h

Filter

Operation

now

Back

Wskazówka
Przebieg przedstawia uśrednione wartości pomiarowe.
W trybie 24h wyświetlane są wartości uśredniane dla
jednej godziny. W przypadku wykresu 14-dniowego,
wartości pomiarowe są średnią obliczoną dla każdego
dnia. Oznacza to, że odchylenia krótkoterminowe nie
będą widoczne w historii.
4. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby powrócić do
poprzedniego podmenu.

VOC
Good

Particles
29°C
25%RH

On/Off

Sleep

Auto

Timer

More

ð Na wyświetlaczu pojawi się następujące podmenu.

VI

VOC
Good

Particles
29°C
25%RH

Warnings

History

Filter

Warnings

Operation

Back

2. Naciśnij symbol (History/Historia).
ð Przebieg jakości powietrza jest pokazywany na
wyświetlaczu z uwzględnieniem stężenia substancji
VOC i pyłu zawieszonego.

PL
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Tryb nocny
W Trybie nocnym urządzenie generuje strumień powietrza
dostosowany do warunków i potrzeb snu. Podświetlenie
wyświetlacza zostaje przyciemnione, a strumień powietrza jest
zmniejszany do najniższej prędkości pracy wentylatora.
W celu włączenia trybu nocnego wykonaj następujące
czynności:
1. Naciśnij symbol (Sleep/Sen) w celu włączenia trybu
nocnego.
ð Na wyświetlaczu ponownie pojawi się ikona trybu
nocnego.
ð Tryb nocny pozostaje aktywny przez 8 godzin, po czym
urządzenie powraca do wcześniej wybranych ustawień.

VI

VOC
Good

Ustawianie Timera
Timer umożliwia aktywowanie automatycznego włączania i
wyłączania funkcji oczyszczania powietrza po zaprogramowanej
liczbie godzin.
Liczba godzin może być ustawiona w granicach od 1 do
24 godzin w kroku co 1 godzina.
Harmonogram umożliwia również ustawienie odpowiedniego
czasu włączania i wyłączania urządzenia dla każdego dnia
tygodnia osobno lub dla wszystkich dni razem.
Automatyczne włączanie/wyłączanie
Czas włączenia może być podany tylko w pełnych godzinach.
ü Urządzenie jest włączone.
1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (Timer).
ð Pojawia się ekran wprowadzania godzin.

Particles
Start

29°C
25%RH

12 h

On

hours
1h

End
13 h

On/Off

Sleep

2. Naciśnij symbol
tryb nocny.

Timer

Auto

More

(Sleep/Sen), aby ponownie wyłączyć

Tryb ręczny
System umożliwia ręczne uruchomienie dowolnej z 5 prędkości
oraz trybu Turbo.
W celu wybrania odpowiedniej prędkości pracy wentylatora
wykonaj następujące czynności:
ü Urządzenie jest włączone.
1. Ustawić żądaną prędkość wentylatora, naciskając symbol
(Zwiększenie wartości) lub (Zmniejszenie wartości).
ð Prędkość pracy wentylatora będzie widoczna na
wyświetlaczu.

VI

12

Sleep

Timer

Sleep

Timer

Schedule

Start
12 h

On

hours
1h

Off

Particles

Auto

On/Off

More

Back

2. Naciśnij przycisk Start, aby wybrać czas rozpoczęcia
pracy.
3. Naciśnij symbol (Zwiększanie wartości) lub
(Zmniejszanie wartości), aby wprowadzić czas
rozpoczęcia pracy.
4. Naciśnij End/Koniec w celu ustawienia czasu zatrzymania.
5. Naciśnij symbol (On), aby włączyć timer.

End
13 h

29°C
25%RH

On/Off

On/Off

VOC
Good

Off

Sleep

Timer

Schedule

Back

6. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby potwierdzić
wprowadzone dane.
ð Czas do automatycznego włączenia jest wyświetlany na
ekranie głównym w kolorze szarym.
ð Czas do automatycznego wyłączenia jest wyświetlany
na ekranie głównym w kolorze białym.

oczyszczacz powietrza AirgoClean® One

PL

Ustawianie harmonogramu
W celu ustawienia harmonogramu wykonaj następujące
czynności:
1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (Timer).
ð Pojawia się ekran wprowadzania godzin.
ð Symbol (harmonogram) pojawia się w menu, gdy
funkcja automatycznego włączania/wyłączania jest
dezaktywowana.
2. Naciśnij symbol (Schedule/harmonogram).
ð Spowoduje to pojawienie się widoku harmonogramu
tygodniowego.
Start
13 h

Speed I

End
Endh
14

Auto

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

All

Włączanie lub wyłączanie funkcji blokady
Funkcja blokady uniemożliwia korzystanie z przycisków
znajdujących się panelu sterowania. Fabrycznie
zaprogramowanym kodem urządzenia jest PIN 1234.
W celu zdefiniowania własnego numeru PIN wykonaj
następujące czynności:
1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (More/Więcej).
ð Na wyświetlaczu pojawi się podmenu.
2. Naciśnij symbol (Operation/Ustawienia).
ð Na wyświetlaczu pojawi się następujące podmenu.
Language

Sleep

Timer

Schedule

English

Particles
29°C
25%RH

On/Off

PL

Sleep

Timer

Auto

Info

Reset

History

Filter

Operation

Back

Back

VOC
Good

Lock
Off

3. Naciśnij Mo/Pn., Tu/Wt., We/Śr., Th/Czw., Fr/Pt., Sa/So.,
Su/Nd. lub All/Tydzień, aby ustawić czas rozpoczęcia i
zakończenia pracy.
ð Naciśnięcie przycisku All/Tydzień umożliwia ustawienie
czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy dla wszystkich
dni.
ð Ręczne wskazanie kilku dni umożliwia uruchomienie i
wyłączenie urządzenia w tym samym czasie w ciągu
tych dni.
4. W celu uruchomienia funkcji, wybierz prędkość pracy
wentylatora naciskając przycisk Speed/Stopień pracy i
używając symboli lub , ustaw żądany poziom.
5. Naciśnij symbol (On/Wł.), aby uruchomić harmonogram.
6. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby potwierdzić
wprowadzone dane.
ð Symbol (Schedule/harmonogram) jest wyświetlany
na ekranie głównym.

VI

Time

On

Warnings
On/Off

Day

More

3. Press Lock/Odblokuj.
ð Pojawi się ekran umożliwiający ustawienie kodu PIN.
4. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN.
5. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby potwierdzić
wprowadzone dane.
Informacja
W przypadku utraty własnego kodu PIN, możliwe jest
wykorzystanie głównego kodu PIN 2203 .
W celu zablokowania panelu sterowania wykonaj następujące
czynności:
1. Naciskaj symbol (On/Off/Wł./Wył.) przez kilka sekund, aż
do zablokowania panelu sterowania. Zbyt szybkie
zwolnienie symbolu spowoduje wyłączenie urządzenia.
ð Funkcja blokady jest aktywna.
ð Przyciski znajdujące się na panelu sterowania są
nieaktywne.
ð Wyświetlacz zmieni kolor na szary, a w lewym dolnym
rogu pojawi się symbol odblokowania (Unlock). Tryb
zablokowaniu pozostaje aktywny po wyłączeniu i
włączeniu zasilania. Oznacza to, że wyłączenie
urządzenia nie pozwala na obejście blokady.
W celu odblokowania panelu sterowania wykonaj następujące
czynności:
1. Naciskaj symbol odblokowania (Unlock), aż do
pojawienia się pola wprowadzania kodu PIN.
2. Następnie wprowadź kod PIN urządzenia w celu
odblokowania ekranu.
ð Urządzenie automatycznie powróci do poprzedniego
trybu pracy.
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Funkcja pamięci
Po włączeniu urządzenia z trybu czuwania Standby, dokonane
ustawienia takie jak dzień, godzina oraz numer PIN pozostają
zachowane.
W przypadku braku zasilania, ustawienia urządzenia takie jak
dzień, godzina i harmonogram zostają zachowane. Po awarii
zasilania, urządzenie nie uruchamia się ponownie
automatycznie.
Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia
W celu przywrócenia fabrycznych ustawień urządzenia, wykonaj
następuje czynności:
1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (More/Więcej).
ð Na wyświetlaczu pojawi się podmenu.
2. Naciśnij symbol (Operation/Ustawienia).
ð Pojawi się kolejne podmenu.
Language

Day

1. Na ekranie głównym naciśnij symbol (More/Więcej).
ð Na wyświetlaczu pojawi się następujące podmenu.

VI
Warnings

History

Reset

Filter

Operation

Back

3. Naciśnij Reset/Zerowanie w celu przywrócenia fabrycznych
ustawień ustawienia.
4. Wprowadź główny kod PIN 2203.
5. Naciśnij symbol (Back/Powrót), aby potwierdzić
wprowadzone dane.
Komunikat ostrzegawczy
Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu (Warnings/
Ostrzeżenie), oznacza wystąpienie komunikatu ostrzegawczego.

VI

VOC
Good

Particles
29°C
25%RH

On/Off

14

Sleep

Timer

Auto

History

Filter

Warnings

Operation

Back

2. Naciśnij symbol (Warnings/Ostrzeżenie) w lewym
dolnym rogu wyświetlacza, aby wyświetlić komunikat
ostrzegawczy i wykonać czynności zawarte w punkcie
„Błędy i usterki”.

•

Warnings

Particles

Wyłączenie z eksploatacji

Time

Info

Good

29°C
25%RH

English
Lock

VOC

Warnings

More

•
•
•
•

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rękami.
Wyłącz urządzenie, naciskając symbol (On/Off/wł./wył.)
przez 2 sekundy.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji O (5).
Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.
Oczyść urządzenie zgodnie z treścią rozdziału
"Konserwacja".
Magazynowania urządzenia organizuj zgodnie z rozdziałem
"Transport i magazynowanie".

Wyposażenie dodatkowe dostępne na
zamówienie
Ostrzeżenie
Stosuj wyłącznie wyposażenie oraz urządzenia
dodatkowe wyspecyfikowanie w instrukcji obsługi.
Zastosowanie innych niż zalecane w treści instrukcji
obsługi narzędzi może powodować zagrożenie
wystąpieniem obrażeń ciała.

Oznaczenie

Numer części

Filtr z węglem aktywnym

7 710 000 012

Włóknina filtracyjna

7 700 000 005

Filtr wstępny H7

7 710 000 011

HEPA H14

7 710 000 013

HEPA H13

7 710 000 015

Tłumik hałasu

7 710 000 017
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•

Błędy i usterki
Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
występowania usterek przeprowadź czynności kontrolne według
poniższej listy:
Urządzenie nie pracuje:
• Sprawdź przyłącze sieciowe.
• Sprawdź, czy wtyczka lub przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.
• Sprawdź zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.
• Sprawdź, czy przełącznik zasilania (5) jest ustawiony w
pozycji I .
• Jeżeli urządzenie nie zacznie pracować, zleć kontrolę
techniczną systemu elektrycznego w wykwalifikowanym
serwisie lub firmie Trotec.
Głośna praca urządzenia, wibracje:
• Sprawdź, czy urządzenie zostało prawidłowo ustawione.
• Sprawdź, czy pokrywa urządzenia jest prawidłowo
osadzona.
• Sprawdź, czy filtr wstępny jest zamontowany. Jeśli tak,
sprawdź, czy jest on zamontowany prawidłowo.
Urządzenie bardzo nagrzewa się, jego praca jest głośna lub
jego moc spada:
• Sprawdź, czy filtr powietrza i wloty powietrza nie są
zanieczyszczone. Usuń wszelkie zanieczyszczenia.
• Filtr wstępny jest zabrudzony. Oczyść włókninę filtracyjną i
w razie potrzeby wymień filtr wstępny (patrz rozdział
„Eksploatacja” i rozdział „Konserwacja”).
• Wylot powietrza jest niedrożny. Sprawdź, czy wylot
powietrza nie jest zablokowany. W razie potrzeby usuń
obce przedmioty z wlotu powietrza.
• Materiał opakowania filtrów nie został usunięty ani
podczas rozruchu, ani po wymianie. Wyjmij filtry z
opakowania lub plastikowej osłony.

Jeśli po włączeniu urządzenia, wartości pomiarowe nie
pojawią się przez ponad 5 minut, skontaktuj się z
serwisem.

Urządzenie wyświetla ostrzeżenie "Sprawdź filtr wstępny”:
• Oczyść włókninę filtracyjną zgodnie z treścią rozdziału
"Konserwacja".
• Jeśli ostrzeżenie nie zniknie, ustaw zerową prędkość pracy
wentylatora urządzenia AirgoClean One i odczekaj
3 minuty. W tym czasie kalibrowane są czujniki
monitorowania filtra.
• Jeśli ostrzeżenie nadal nie zniknie, wymień filtr F7 zgodnie
z opisem zamieszczonym w rozdziale „Konserwacja”.
Następnie zresetuj licznik czasu użytkowania filtra
wstępnego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale
„Obsługa” w punkcie „Menu filtra”.
Ustawienia nie są akceptowane po wprowadzeniu za
pośrednictwem wyświetlacza:
• Wprowadzone wartości muszą być potwierdzone poprzez
naciśnięcie symbolu (Back/Powrót).
• Jeśli wyświetlacz nie jest używany przez pewien czas,
automatycznie pojawi się ekran główny. Ustawienia, które
nie zostały potwierdzone przez naciśnięcie przycisku
(Back/Powrót), nie zostaną zapisane.
Urządzenie nie reaguje na wprowadzenie poleceń obsługi
za pośrednictwem wyświetlacza lub za pośrednictwem
pilota zdalnego sterowania:
• Wyłącz urządzenie ustawiając przełącznik sieciowy (5) w
położeniu 0.
• Odczekaj 5 sekund i ponownie włącz urządzenie
ustawiając wyłącznik zasilania (5) w pozycji I .
Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynności kontrolnych:
Skontaktuj się z serwisem. Dostarcz urządzenie do naprawy w
autoryzowanym serwisie firmy Trotec.

Urządzenie nie osiąga oczekiwanej wydajności lub jakość
powietrza nie poprawia się:
• Sprawdź, czy w pomieszczeniu nie zostały otwarte okna
lub / oraz drzwi. W razie potrzeby zamknij je.
• Filtr HEPA nie jest zamontowany. Zamontuj filtr HEPA.
• Sprawdź, czy zachowano minimalną odległość od ścian i
innych przedmiotów. W razie potrzeby ustaw urządzenie
na środku pomieszczenia.
Wartości pomiarowe dla substancji LZO i cząstek stałych
nie są wyświetlane:
• Zasada działania zastosowanych czujników wymaga
określonego czasu, koniecznego do dokonania pomiaru.

PL
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Wskazówka
Wszystkie inne czynności serwisowe, wykraczające poza zakres
wymienionych w tabeli konserwacji, mogą być przeprowadzane
wyłącznie przez autoryzowany serwis firmy Trotec.

Konserwacja

Okresy konserwacyjne
Interwał przeprowadzenia
konserwacji i czyszczenia

przed każdym
uruchomieniem

w razie
potrzeby

co najmniej co co najmniej co co najmniej raz co najmniej raz
2 tygodnie
4 tygodnie
w roku
na 2 lata

X

Sprawdź, czy otwory wlotowe i
wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy
nie znajdują się w nich obce obiekty,
w razie potrzeby oczyść otwory

X

Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych

X

X

Kontrola wzrokowa stopnia
zanieczyszczenia wnętrza urządzenia

X

X
X

Wymiana filtra HEPA
X

Wymiana filtra wstępnego F7
X

Kontrola tkaniny filtra wstępnego,
czyszczenie i ew. wymiana
X

Kontrola występowania uszkodzeń

X

Test pracy

Protokół konserwacji i czyszczenia
Typ urządzenia: .............................................
Interwał konserwacji i czyszczenia

1

Numer urządzenia: ....................................
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sprawdź, czy otwory wlotowe i
wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy
nie znajdują się w nich obce obiekty,
w razie potrzeby oczyść otwory
Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych
Kontrola wzrokowa stopnia
zanieczyszczenia wnętrza urządzenia
Wymiana filtra HEPA
Wymiana filtra wstępnego F7
Kontrola tkaniny filtra wstępnego,
czyszczenie i ew. wymiana
Kontrola występowania uszkodzeń
Test pracy

1. Data: ...................................... 2. Data: ....................................... 3. Data: ....................................... 4. Data: .......................................
Podpis: ....................................... Podpis: ........................................ Podpis: ........................................ Podpis: ........................................
5. Data: ...................................... 6. Data: ....................................... 7. Data: ....................................... 8. Data: .......................................
Podpis: ....................................... Podpis: ........................................ Podpis: ........................................ Podpis: ........................................
9. Data: ...................................... 10. Data: ..................................... 11. Data: ..................................... 12. Data: .....................................
Podpis: ....................................... Podpis: ........................................ Podpis: ........................................ Podpis: ........................................
13. Data: .................................... 14. Data: ..................................... 15. Data: ..................................... 16. Data: .....................................
Podpis: ....................................... Podpis: ........................................ Podpis: ........................................ Podpis: ........................................
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Czynności przed rozpoczęciem konserwacji

•
•

Wymiana filtra HEPA

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rękami.
Wyłącz urządzenie.
Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Czynności, wymagające otwarcia urządzenia,
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
autoryzowany serwis lub przez firmę Trotec.

Czyszczenie obudowy
Oczyść obudowę za pomocą wilgotnego, miękkiego i
niepostrzępionego kawałka tkaniny. Zwróć uwagę, aby do
wnętrza obudowy nie przedostała się wilgoć. Nie dopuszczaj do
zawilgocenia elementów elektrycznych. Do nawilżenia tkaniny
nie stosuj agresywnych środków czyszczących jak np.
rozpylacze czyszczące, rozpuszczalniki, środki zawierające
alkohol lub środki szorujące.

Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnętrza
urządzenia
1.
2.
3.
4.

Wymontuj filtr powietrza.
Oświetl wnętrze urządzenia latarką.
Sprawdź stopień zabrudzenia wnętrza urządzenia.
W przypadku nagromadzenia się grubej warstwy kurzu,
oczyść wnętrze urządzenia za pomocą odkurzacza.
5. Ponownie zamontuj filtr powietrza.

PL

Wskazówka
Filtr HEPA nie jest przystosowany do czyszczenia i, w
razie potrzeby, musi zostać wymieniony.
Wskazówka
Żywotność filtra HEPA wynosi maksymalnie 2 lata.
Pamiętaj, że czas czuwania jest odliczany także w
trakcie wyłączenia urządzenia. Okres eksploatacji filtra
HEPA zależy od warunków otoczenia oraz czasu
zastosowania urządzenia.
Wskazówka
Filtr HEPA, tłumik hałasu i w razie potrzeby filtr z
węglem aktywnym mogą być umieszczone w
urządzeniu w dowolnej kolejności.
Wskazówka
Przed zainstalowaniem filtrów zamiennych usuń
wszystkie materiały opakowaniowe.
Informacja
Stan filtrów jest monitorowany dla wszystkich trzech
stopni filtracji. Monitorowanie stanu filtrów nie działa w
sposób stacjonarny, np. w oparciu o czas. Funkcja ta
rejestruje rzeczywisty stan filtra na podstawie stopnia
pracy wentylatora, stężenia cząstek w powietrzu
wypełniającym pomieszczenie, wilgotności powietrza i
zawartości lotnych związków organicznych VOC (w
przypadku filtra z węglem aktywnym). Inteligentny
monitor stanu dostarcza precyzyjnych informacji o
konieczności wymiany filtra.
• Filtr HEPA musi być wymieniony w momencie stwierdzenia
jego zabrudzenia. Objawia się to m.in. zmniejszoną mocą
(patrz rozdział „Błędy i usterki”). W tym celu skontroluj
okres użytkowania filtra zgodnie z opisem zamieszczonym
w rozdziale „Obsługa”.
• Przed włączeniem sprawdź, czy zainstalowany został filtr
powietrza HEPA, tłumik hałasu oraz filtr wstępny.
• Bez zamontowanego filtra HEPA i filtra wstępnego,
oczyszczacz powietrza nie będzie działał skutecznie,
dodatkowo dojdzie do zanieczyszczenia jego wnętrza.
• Alternatywą dla zastosowania tłumika hałasu jest
zastosowanie filtra z węglem aktywnym.
W razie potrzeby wykonaj kontrolę wzrokową stopnia
zanieczyszczenia filtra HEPA, tłumika hałasu i filtra wstępnego.

oczyszczacz powietrza AirgoClean® One
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W celu wymiany filtra HEPA wykonaj następującą procedurę:
1. Naciśnij przyciski na listwie uchwytowej (2).
ð Spowoduje to odłączenie górnej części urządzenia.
2. Zdejmij górną część urządzenia (12).

12

4. Zutylizuj filtr węglowy HEPA zgodnie z odpowiednimi
przepisami, obowiązującymi na terenie danego kraju.
5. Wyjmij nowy filtr HEPA z plastikowej osłony.
6. Zamontuj nowy filtr HEPA do urządzenia. Zwróć uwagę na
kierunek strzałki i upewnij się, że uchwyty (13) nie stykają
się z powierzchnią uszczelniającą.
7. W przypadku stwierdzenia silnego zanieczyszczenia lub
uszkodzenia tłumika hałasu, należy to także wymienić.

13

3. W zależności od konfiguracji, najpierw wyjmij z urządzenia
tłumik hałasu i następnie filtr HEPA.
ð Zalecamy zastosowanie standardowej konfiguracji
(patrz rozdział „Informacje dotyczące urządzenia”).
ð Sprawdź, czy dolny komponent jest przymocowany do
boku za pomocą klamer.
ð W tym celu wciśnij klamry i następnie wyjmij dolny
komponent. Pętle filtra lub tłumika hałasu ułatwiają
wyjęcie tych elementów.

8. Umieść górną część (12) na urządzeniu i dociśnij ją, aż do
pojawienia się dźwięku zatrzasku. Sprawdź połączenie.
Górna część nie może odłączyć się od urządzenia.
9. Następnie wykonaj czynności zgodne z opisem
zamieszczonym w punkcie Menu filtra w rozdziale
„Obsługa”.

18
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Wymiana filtra wstępnego
Wskazówka
Żywotność filtra wstępnego wynosi maksymalnie 1 rok.
Pamiętaj, że czas czuwania jest odliczany także w
trakcie wyłączenia urządzenia. Okres eksploatacji filtra
wstępnego zależy od warunków otoczenia oraz czasu
zastosowania urządzenia.
W celu wymiany filtra wstępnego wykonaj następujące
czynności:
1. Przytrzymaj urządzenie za jego tylną część. Chwyć
urządzenie pod wlotem powietrza z zaślepką (4) i wyjmij
zaślepkę od dołu.

4

4

2. Odblokuj filtr wstępny (9) pociągając hak do tyłu. Filtr
wstępny nieco opadnie w dół.

PL

3. Włóknina filtracyjna jest przymocowana do filtra
wstępnego (9) za pomocą rzepa. Odłącz włókninę
filtracyjną od filtra wstępnego i wyczyść filtr wstępny oraz
włókninę filtracyjną (9) wolną od włókien tkaninę lub
ostrożnie obstukaj włókninę.
4. Załóż włókninę z powrotem na filtr wstępny i wepchnij filtr
wstępny i włókninę filtracyjną (9) z powrotem do
urządzenia.
5. Dociśnij filtr w kierunku do góry, aż do zablokowania
uchwytu w zatrzasku.
6. Przytrzymaj urządzenie za jego tylną część. Ponownie
zamontuj wlot powietrza z zaślepką (4) do urządzenia.

7. Jeśli filtr wstępny został wymieniony, wykonaj czynności
zamieszczone w w punkcie Menu filtra w rozdziale
„Obsługa”.

oczyszczacz powietrza AirgoClean® One
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Utylizacja

Załącznik techniczny
Dane techniczne

Umieszczony na wycofanym z eksploatacji urządzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreślonego kosza
oznacza, że nie może być ono wyrzucane do odpadków
gospodarczych. Urządzenie może zostać bezpłatnie zwrócone
do najbliższego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostępne są w urzędach
miejskich lub gminnych. Strona internetowa
https://hub.trotec.com/?id=45090 zawiera informacje dotyczące
możliwości zwrotu towaru na terenie wielu krajów UE. W
przeciwnym razie skontaktuj się z jednostką odpowiedzialną za
utylizację zużytych urządzeń, uprawnioną do działania na
terenie kraju eksploatacji urządzenia.
Specjalna utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie użytych materiałów,
sortowanie zastosowanych materiałów lub inne rodzaje
wykorzystania starych urządzeń. Procedury te pozwalają także
na ograniczenie niekorzystnego wpływu zastosowanych
materiałów na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

Parametr

Wartość

Model

AirgoClean® One
Filtr H13

Ilość powietrza z filtrem
węglowym HEPA
Stopień pracy
wentylatora 1
Stopień pracy
wentylatora 2
Stopień pracy
wentylatora 3
Stopień pracy
wentylatora 4
Stopień pracy
wentylatora 5
Stopień pracy
wentylatora 6 = turbo

Filtr H14

Pobór
mocy

45 m3 /godz. 35 m3 /godz. 6 W
150 m3 /godz. 115 m3 /godz. 12 W
285 m3 /godz. 230 m3 /godz. 28 W
420 m3 /godz. 355 m3 /godz. 60 W
550 m3 /godz. 475 m3 /godz. 106 W
650 m3 /godz. 600 m3 /godz. 170 W

Temperatura otoczenia -10 °C do 60 °C
Baterie oraz akumulatory nie mogą być utylizowane wraz z
odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą
2006/66/WE Unii Europejskiej, z 6 września 2006 obowiązującą
na terenie Unii Europejskiej, baterie i akumulatory muszą być
dostarczane do odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się
ich utylizacją. Utylizuj baterie i akumulatory zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zakres roboczy

0 % do 90 % wilgotności względnej

Przyłącze sieciowe
(adapter)

230V~ 50-60 Hz

Poziom ciśnienia
akustycznego

11-57 dB(A)

Nominalne natężenie
prądu

0,74 A

Wymiary zewnętrzne
435 x 400 x 835 mm
(długość x szerokość x
wysokość)

20

Minimalna odległość do
ścian i przedmiotów
A: góra
B: tył
C: boki
D: przód

5 cm
5 cm
5 cm
5 cm

Masa

16,9 kg
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Rysunek i lista części zamiennych

Informacja
Numery pozycji części zamiennych różnią się od
zastosowanych w instrukcji obsługi oznaczeń pozycji
elementów.

Dno

Nr

Część zamienna

Nr

Część zamienna

1

Płytka drukowana (czujnik pyłu zawieszonego)

7

Pokrywa obudowy czujnika

2

Płytka drukowana (czujnik)

8

Blokada filtra wstępnego

3

Koło

9

Element pozycjonujący, filtr wstępny

4

Śruba

10

Wstawka dna

5

Część dolna ramy

12

Izolacja dna

6

Panel wentylacyjny

PL
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Pokrywa zamka

Informacja
Numery pozycji części zamiennych różnią się od
zastosowanych w instrukcji obsługi oznaczeń pozycji
elementów.

Nr

Część zamienna

Nr

Część zamienna

1

Podkładka

3

Sprężyna skrętna

2

Oś

4

Docisk

22
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Pokrywa

Informacja
Numery pozycji części zamiennych różnią się od
zastosowanych w instrukcji obsługi oznaczeń pozycji
elementów.

Nr

Część zamienna

Nr

Część zamienna

1

Panel wentylacyjny

4

Śruba

2

Pokrywa zamka

5

Izolacja akustyczna pokrywy

3

Pokrywa

PL
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Obudowa filtra

Informacja
Numery pozycji części zamiennych różnią się od
zastosowanych w instrukcji obsługi oznaczeń pozycji
elementów.

Nr

Część zamienna

Nr

Część zamienna

1

Śruba

4

Odbojnik gumowy

2

Śruba

5

Metalowy filtr zaciskowy

3

Nakrętka

6

Zbiornik filtra

24
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Obudowa

Informacja
Numery pozycji części zamiennych różnią się od
zastosowanych w instrukcji obsługi oznaczeń pozycji
elementów.

Nr

Część zamienna

Nr

Część zamienna

1

Śruba

8

Ramka wyświetlacza

2

Płytka drukowana (sterowanie)

9

Panel wzornictwa A

3

Wyświetlacz

10

Panel wzornictwa B

6

Rama wzornictwa

11

Panel wzornictwa C

7

Profil narożny

PL
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Wentylator

Informacja
Numery pozycji części zamiennych różnią się od
zastosowanych w instrukcji obsługi oznaczeń pozycji
elementów.

Nr

Część zamienna

Nr

Część zamienna

1

Śruba

7

Wentylator

2

Sznur uszczelniający

8

Płytka drukowana (rozdzielacz)

3

Przyłącze sieciowe

9

Śruba

4

Obudowa wentylatora

10

Śruba

5

Pokrywa obudowy wentylatora

11

Dysza wlotowa

6

Obudowa wentylatora EPP

12

Izolacja zaworu

26
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Trotec GmbH
Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
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