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Milý užívateľ: 
Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Prečítajte si pozorne 

návod na použitie, aby ste mohli bezpečne a efektívne používať 

tento výrobok. 

Znečistené ovzdušie v interiéri je vážny problém a pochádza 

hlavne z prirodzeného znečistenia ovzdušia ako napr. - peľom, 

roztočmi, škodlivými plynmi (formaldehyd, cigaretový dym, telesný 

pot a iné nepríjemné výpary a zápachy). 

Kvôli týmto zdrojom znečistenia majú ľudia často nežiadúce 

slabosti, ako sú závraty, ospalosť, kašeľ, nevoľnosť a zlý spánok. 

Kvalita vzduchu v miestnosti je dôležitá pre vaše zdravie. 

Dúfame, že použitím Carrier čističa vzduchu budete mať vy a 

vaša rodina zdravšie a pohodlnejšie prostredie pre život. 

 

 

Výstraha 
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane 

detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

schopnosťami, resp. nedostatkom skúseností a znalostí v prípade, 

že neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou 

zodpovednou za ich bezpečnosť. 

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac 

a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

schopnosťami, resp. nedostatkom skúseností a znalostí v prípade, že 

boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace 

riziká. Deti sa so zariadením nemôžu hrať. Čistenie a údržbu by 

nemali vykonávať bez dozoru. 
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Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho 

servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa 

predišlo ohrozeniu. 

Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený 

od napájacej siete. 
 

Bezpečnostné opatrenia 
  

Aby ste predišli poškodeniu užívateľov a iných osôb a aby ste 
predišli škodám na majetku, nezabudnite na nasledujúce: 

 
Na čistenie čističa vzduchu nikdy nepoužívajte tekutiny, 
ako sú voda, saponáty alebo horľavé rozpúšťadlá. 

Pri čistení odpojte čistič od zdroja napájania. Utrite ho iba 
mäkkou handrou.  

Čistič vzduchu obsahuje presné komponenty. Používajte ho 
správne, aby ste predišli jeho pádu alebo poškodeniu! 

Čistič vzduchu musí mať okolo seba voľný priestor. 
Nezakrývajte vstup alebo výstup vzduchu na čističi. 

Chráňte životné prostredie. Nikdy nevyhadzujte čistič do 
netriedeného komunálneho odpadu. Vyžaduje sa špeciálny 
postup likvidácie. 

Čistič odovzdajte na zberný dvor keďže sa jedná o elektro 
odpad. Filtre su klasifikované ako komunálny odpad. 

 

 

 

 

 

 



4  

1 

Použitie produktu 

štruktúra produktu 

(ako je zobrazené nižšie ) 
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1. Hlavná časť 2. HEPA Filter 

3. Aromaterapeutická špongia 4. Spodný kryt 

2 
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Sleep High 

Low Auto 

1h 4h 

2h 8h 

Funkcie 
1.Ovládací panel 

 

 

Ikona Popis funkcie 
 

 Zapnutie / Vypnutie 
 

 
Nastavenie rýchlosti“Nízka"*“Vysoká" * “Auto" * “Spánok" 
Wifi tlačidlo (stlačte tlačidlo rýchlosti na 5 sekúnd) 

 

 Detský zámok 
 

 Výmena filtra 
 

 Nastavenie časovača 1H*2H*4H*8H 

 

2.Pohotovostný režim  

Zapojte čistič vzduchu do zdroja napájania, bzučiak zazvoní a rozsvietia sa všetky 
indikátory. Po 3 sek. je čistič vzduchu v pohotovostnom režime, rozsvieti sa indikátor 
“Zap./Vyp.”a ostatné ikony sa nerozsvietia.   

 

3.Zap./ Vyp.  

Stlačením ikony  zapnete alebo vypnete zariadenie, predvolená rýchlosť je 
“Nízka”, a detský zámok je vypnutý. 

4.Nastavenie rýchlosti  

Pre nastavenie rýchlosti stláčajte toto tlačidlo     pre “Nízka"* “Vysoká" * 
“Auto"* “Spánok"režim. Stlačte tlačidlo rýchlosti na 5 sek. a pripojíte sa na 
funkciu Wi-Fi (podrobnosti nájdete na strane – sprievodca pripojením Wi-Fi) 

5.Detská poistka  

Stlačte toto tlačidlo na 3 sek. a funkciu “Detský zámok”  zapnete alebo vypnete, 
ak kontrolka svieti - znamená že detská poistka je vypnutá, ak kontrolka bliká – 
znamená že detská poistka je zapnutá. 
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Otočná rukoväť spod. krytu 

Fil.vrecko 

   6.Výmena filtra  

Čistič je z fabriky nastavený tak, že po 2000 hodinách aktívneho používania začne blikať 
kontrolka  a bzučiak zapípa. Je potrebné vymeniť filter. Po jeho výmene stlačte tlačidlo  po 
dobu 3 sek., ikona začne svietiť, už nebliká. Takisto sa vypne aj bzučiak. 

Ak je čistič zapnutý, hodiny aktívneho používania sa odpočítavajú. Ak sa čistič vypne alebo 
reštarujte, po jeho opätovnom zapnutí odpočítavanie ďalej prebieha. 

    7.Časovač  

Stlačte ikonu časovača   a upravte čas vypnutia nastavením odpočítavania 1H 2H 
4H 8H. 

    8. Režim Spánok  

Stlačte ikonu nastavenia rýchlosti  a vyberte režim“Spánok”. Následne sa všetky svetlá 
vypnú, iba ikona rýchlosti čiastočne svieti. Ak znova stlačíte ikonu nastavenia rýchlosti  
ukončíte tento režim. 

 
Inštrukcie 

֍ Pred prvotným zapnutím zariadenia vyberte filtračné vrecko/HEPA filter skôr, ako ho 
začnete používať 

 

1. Inštalácia filtra čističa vzduchu 

Rukoväť dolného krytu uchopte rukou (poloha znázornená šípkou na obrázku vľavo) a 
dolný kryt otočte v smere odomknutia. Potom vyberte filter (položka znázornená šípkou 
na obrázku vpravo), vyberte filtračné vrecko a vložte filtre späť, potom vložte spodný 
kryt do trupu a otočte ho v smere zámku. 
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Dve parfum.špongie 

   Dve parfum.špongie 

2. Aromaterapeutická funkcia 

Vo vnútri spodného krytu zariadenia sú dve špeciálne parfumové špongie. Svojím 
obľúbeným parfémom môžete navoňať špongiu (ako ukazuje šípka na obrázku vľavo). 
Keď zariadenie pracuje, v tejto časti prechádza nasávanie vône a tá sa bude pomaly 
uvoľňovať do priestoru. Taktiež môžete doňho vložiť svoje obľúbené vône. Pri použití 
vonných častíc odstráňte špongiu (ako ukazuje šípka na obrázku vpravo). 

 

 

 

 

 

 

Kontrolka kvality ovzdušia 
1. Zariadenie je vybavené veľmi presným snímačom častíc. Po spustení čističa automaticky 

skontroluje obsah častíc vo vzduchu v blízkosti zariadenia. Zároveň sa po senzorovej detekcii 
zobrazí v stroji farebným svietením (ako je znázornené šípkou na obrázku dole). 
 

2. Existujú 4 farby indikátora kvality ovzdušia, a to sú modrá, zelená, fialová a červená. 
Modrá znamená, že obsah škodlivých častíc vo vzduchu je veľmi nízky (kvalita vzduchu je 
vynikajúca), zelená znamená menej škodlivý častíc vo vzduchu (kvalita vzduchu je dobrá),fialová 
znamená, že obsah škodlivých častíc vo vzduchu nedosahuje štandard (kvalita vzduchu 
„Normál“), červená znamená veľmi vela škodlivých častíc vo vzduchu (zlá kvalita vzduchu).



8  

Snímač kvality vzduchu 

Indikátor kvality ovzdušia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výber modelu 

 

 

Typ  Vlastnosti Napätie Výkon 

AP1211A1 Motor+Aromaterapia 220-240V/50-

60Hz 

30W 

 

AP1211A2 

Motor+pm2.5 prachový 

senzor/VOC senzor+ 
Kontrolka kvality ovzdušia+ 
Aromaterapia 

 

220-240V/50-

60Hz 

 

30W 

 

AP1211A3 

Motor+pm2.5 prachový 
senzor/VOC senzor + 
Kontrolka kvality ovzdušia + 
Aromaterapia +Anión 

 

220-240V/50-

60Hz 

 

30W 

AP1211A4 Motor+ Aromaterapia +Anión 220-240V/50-

60Hz 

30W 

 

AP1211A5 

Motor+pm2.5 prachový 
senzor/VOC senzor + 
Kontrolka kvality ovzdušia + 
Aromaterapia +Anión+Wifi 

 

220-240V/50-

60Hz 

 

30W 

 

AP1211A6 

Motor+pm2.5 prachový 
senzor/VOC senzor + 
Kontrolka kvality ovzdušia + 
Aromaterapia +Wifi 

 

220-240V/50-

60Hz 

 

30W 

 


