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Bezpečnostné opatrenia  
VÝSTRAHA 
 

 
Aby ste predišli poraneniam používateľa či iných osôb alebo škodám na majetku, je potrebné dodržiavať 
nasledujúce pokyny. Nesprávne používanie z dôvodu neuposlúchnutia pokynov môže mať za následok 
poranenia alebo škody.  
Aby sa predišlo ohrozeniu v prípade poškodenia napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný  
zástupca alebo iná podobne kvalifikovaná osoba. 

  
  

Je zakázané akékoľvek neoprávnené 

použitie alebo zásah do čističa 

vzduchu. Mohlo by dôjsť k zásahu        

elektrickým prúdom. 

      

 

 

Je zakázané umiestňovať drôty, kovy 

alebo iné železné predmety pri výstupe 

alebo vstupe vzduchu do zariadenia. 

V opačnom prípade to môže mať 

negatívny dopad na vnútorné časti 

výrobku a môže spôsobiť úraz elektrickým 

prúdom. 

                    Zariadenie nepoužívajte s mokrými 
rukami alebo vo vlhkom prostredí. 

Mohlo by dôjsť k zásahu   
elektrickým prúdom. 

 

    Pred čistením vypnite zariadenie a istič. 
    Zariadenie nečistite pri zapnutom 
    napájaní, mohlo by dôjsť k zásahu 
    elektrickým prúdom, požiaru a 
    zraneniam. 

 

 
 
 
Zakázan
é! 

Nepoškodzujte čistič ani nepoužívajte 
nesprávny napájací kábel. 
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým 
prúdom alebo k požiaru. 

Prosím, pravidelne čistite napájací 

kábel. 

Akumulácia prachu na zástrčke alebo 
nadmerná vlhkosť môže poškodiť 
izoláciu zástrčky, čo má za následok 
vznik požiaru a inej nehody. 

 Zabezpečte účinné uzemnenie.   
 Bez uzemnenia by mohlo dôjsť   
k zásahu elektrickým prúdom. 
 

     Ak zariadenie nebudete dlhší čas 
     používať, vypnite hlavný vypínač. 

 Správne pripojte k zdroju napájania. 

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k 
zásahu elektrickým prúdom alebo 
požiaru z dôvodu prílišného zahrievania. 

Zariadenie nezapínajte ani nevypínajte 
zapnutím alebo vypnutím napájania. 

Nemeňte dĺžku napájacieho kábla ani 
nezapájajte do tej istej zásuvky 
ďalšie spotrebiče. 

Mohlo by dôjsť k zásahu el. prúdom 
alebo požiaru z dôvodu zahrievania. 



4 

 

 

VAROVANIE 
 

Zariadenie vypnite z napájania ak sa bude nachádzať v niektorej doleuvedenej situácii: 

Vypínač nefunguje. 
Je vypálený istič alebo poistka. 

Zástrčka alebo napájací kábel je neobvykle horúci. 

Ak zaznamenáte neobvyklý zápach, zvuk alebo vibrácie. 
Akékoľvek iné anomálie alebo poruchy. 

 
  

Nepoužívajte agresívne čistiace 
prostriedky, rozpúšťadlá ani 
abrazívne leštidlá na čistenie 
zariadenia. 

Pri vyťahovaní kábla zo zástrčky  

postupujte opatrne, neťahajte kábel  

silou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používanie čističa v kuchyni môže 

skrátiť životnosť filtra kvôli tukovým 

časticiam a výparom v miestnosti. 

Je zakázané používať čistič v 
miestnostiach s vysokou teplotou 
alebo vlhkosťou (napr. kúpeľňa). 

 
Je zakázané používať čistič 

v zadymenom priestore (v interiéri). 

Napájací kábel neumiestňujte do 
blízkosti horľavých plynov a iných 
horľavých látok. 
 
Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo k 
požiaru. 

 
Vo vnútri zariadenia sa môžu 
nahromadiť chemické zvyšky 
a môže dôjsť k poškodeniu zdravia. 

      Pred použitím čističa priestor 
dôkladne vyvetrajte ak bol 
znečistený inými látkami. 

Neobsluhujte zariadenie pokiaľ ste 
nadmerne spotený alebo mokrý. 
 
Nesprávne zaobchádzanie môže 
spôsobiť elektrický šok. 

Toto zariadenie môžu používať deti 
od 8 rokov 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 by sa so zariadením nemali hrať. 
Čistenie a údržbu zariadenia by 
nemali vykonávať deti bez dozoru. 

Čistič vzduchu sa nesmie používať ako  
odvetrávacie alebo odsávacie zariadenie. 
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1 Úvodné informácie o 
produkte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photoresistance
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

Výstup 
vzduchu 

Indikátor kvality 
ovzdušia 

Prívod 
vzduchu 

Rukoväť 

Snímač 

kvality 

vzduchu 

Zadný kryt 

Otvor 

napájacieho 

kábla 

Filter       

aktívneho             HEPA 

uhlíka                 filter Pred-filter 

Panel prívodu vzduchu 
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        Indikátor kvality ovzdušia: 

         

Modrá farba  (PM 2.5 = 0 ~ 50)    Vynikajúce 

        Zelená farba  (PM 2.5 = 50 ~ 100)              Dobré 

        Fialová farba  (PM 2.5 = 100 ~ 150)           Normálne 

        Červená farba (PM 2.5 = 150 ~    )             Zlé 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ovládací panel - tlačidlá 

o vysoká o 8h 
 
o stredná o 4h 

 
o nízka o 1H 

RÝCHLOSŤ ČASOVAČ 
VENTILÁTORA 

o AUTO 

o TICHÝ o 

REŽIM DETSKÝ ZÁMOK RESET                    ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ 

Ďalšie príslušenstvo v balení 

Návod na obsluhu 

Upozornenie: Ak chcete vypnúť indikátor kvality 

ovzdušia, stlačte tlačidlo Reset. 

(PM 2.5 - Hodnoty zobrazené len pre informáciu) 

 



 

 

2 Pred prvým použitím 

Dátum prvého použitia poznačte na štítok 

Aby bol filter včas vymenený, pred prvým použitím čističa vzduchu poznačte a uschovajte údaje 
zaznamenané v dolnej časti výrobného štítku, aby ste dosiahli najlepší výkon Vášho zariadenia. 

 

 
Tipy 

Po odstránení plastového obalu každého filtra, musí byť účinný HEPA filter a filter aktívneho 

uhlíka vymenený raz ročne. 

Indikátor kvality ovzdušia zobrazuje podmienky kvality ovzdušia, viď strana 6 a strana 14 pre viac 
informácií.s 

Farebný indikátor kvality ovzdušia o 

Štítok a 

poznámky 

Model:AP2006 Menovité napätie: 220-240V 

Výkon: 20W Frekvencia: 50 Hz 

CA D R : 260m:/h Rozloha: 14-25m ' 

N. W: 5.2 kg Hluk: 20-58dB(A) 

Štandard: GB 4706.1-2005, GB 4706.45-2008 

Údržba a ďalšie podrobné záležitosti 
Prečítajte si návod na obsluhu. 

 Záznamy o filtroch: 

Dátum prvého použitia: 

Dátum prvej výmeny: 

Dátum druhej výmeny: 

Dátum tretej výmeny: 

Poznačenie  

prvého použitia  a dátum 

každej ďalšej výmeny. 

\ _________ J' 
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Spôsob demontáže a inštalovanie 
panelu pre prívod vzduchu 

1 Spôsob ako odstrániť vstupný panel 

vzduchu. 

Pridržte drážku na oboch stranách panelu pre 

prívod vzduchu, a potom ju jemne vytiahnite. 

  

I. II. 

 

Umiestnenie čističa vzduchu 

Aby sa v miestnosti docielil čo najlepší efekt na 

obidvoch stranách cyklu, zabezpečte priestor 

medzi vstupom vzduchu a stenou aspoň 50 cm, 

pre výstup vzduchu aspoň 10 cm. Viď obrázok 

nižšie. 

Zabezpečte aby bolo zariadenie vzdialené aspoň 1 

m od televízora, rádia, atď. 

Prosíme, nezapájajte čistič vzduchu do rovnakej 

zásuvky spolu s televízorom, rádiom či iným 

spotrebičom (v opačnom prípade to môže spôsobiť 

chvenie obrazovky, zapríčinenie šumu či stratu 

signálu.) 

• Dlhodobé umiestnenie na rovnakom mieste 

môže znečistiť blízke steny. 

• Aby sa zabezpečilo, že zariadenie má 

dostatočné vetranie a dosahuje maximálnu 

efektivitu, nezasahujte do miest pre výstup 

vzduchu a prívod vzduchu.

 

2 Spôsob inštalovania panelu pre prívod vzduchu. 

Nasaďte panel pre prívod vzduchu, vyrovnajte a zasuňte ho do 

pevnej drážky, nakoniec jemne zatlačte.  
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Inštalácia filtra 

 

INFORMÁCIE: 

Vybaľte všetky filtre dodané so zariadením pred 

jeho spustením, podľa inštrukcií nižšie. 

Upozornenie 

• Počas prepravy, inštalácie a údržby sa uistite že 
kabeláž je vypnutá  

• Nepoužívajte čístič vzduchu bez filtrov. 
• Rozbaľte každý filter pred prvým použitím. 
 

 

 

  

I. II.

 

Postup 

Pred prvým použitím čističa nainštalujte filtre 

správne, ako je uvedené nižšie. 

1. Odstráňte všetky obaly a umiestnite čistič na 

suché a stabilné miesto, na vodorovnú zem. 

2. Pridržte drážku na oboch stranách panelu pre 

prívod vzduchu, a potom ju jemne vytiahnite.

3. Vyberte všetky filtre z čističa. 

4. Odpracte všetky obaly. 
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7. Znova nasaďte panel pre prívod vzduchu, vyrovnajte a 

zasuňte ho do pevnej drážky, nakoniec jemne zatlačte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Predný panel namontujte dôsledne a správne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Namontujte všetky filtre 
v správnom (postupnom) poradí. 

6. Namontujte pred-filter podľa pokynov. 
Doporučenie. 
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Umiestnenie čističa vzduchu 

 

 

 
1. Pred-filter 

       Filter s mikrónovými okami, účinne zabraňuje 
preniknutiu 2,5mm tuhých vláknitych častíc.Miera blokovania > ako 99,9%. 

Je možné ľahko vyčistiť (až 10tis. krát). 
 
Ak zabránite preniknutiu väčších častíc (ako napr. 

chlpy od zvierat, veľké prachové časti), predĺžite tým životnosť filtrov. 
 
 

2. Efektívny HEPA filter 
                                       Miera blokovania častíc menších ako 0,3 mikrónu, 
eliminuje až o 95% šírenie alergénov a baktérií vo vzduchu, ako je peľ, 

smog a vírusy. 
 
 

    
3. Filter aktívneho uhlíka 
Odstraňuje z ovzdušia prchavé organické zlúčeniny ako je napr. cigaretový dym a 
iné druhy znečisťujúcich plynov. 

 

 

3 -bodový systém čistenia, ktorý môže účinne 

vyčistiť ovzdušie tak, aby bol Váš život zdravší. 

 

1: Pred-filter 

2: Efektívny HEPA filter 

3: Filter aktívneho uhlíka

Filter aktívneho  HEPA    Pred-filter 

uhlíka   filter 
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Baktérie: Kvasinky, Mykózy, Vírusy, Plesne, Baktérie 

 

Alergény: Veľké prachové častice, Vlasy, Prach, Peľ, Chlpy zvieraťa, Cigaretový dym, Roztoče, Zápachy, Chemické látky. 
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4 Prevádzka 

Ovládací panel
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Rýchlosť,Časovač, 

Režim,Detský 

zámok,Reset Zap./Vyp. 

 
 
Zapojte do 
zásuvky 

    
 
Zapnite čistič 
vzduchu 

 

Po zapojení zariadenia do zásuvky zariadenie pípne a všetky kontrolky zablikajú 3-krát 

nepretržite, potom zhasnú, pričom iba indikátor tlačidla Zap./Vyp. svieti na červeno. Vstúpte do 

standby režimu. 

Stlačením tlačidla vstúpite do automatického režimu, kontrolka sa rozsvieti. 

Po zapnutí zariadenia snímač kvality vzduchu bude pomaly blikať, tzn. .začne zisťovať kvalitu 

ovzdušia (5sec.) 

Keď sa zapne zariadenie v automatickom režime, automaticky sníma kvalitu vzduchu.  
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Indikátor kvality ovzdušia: 

Modrá (PM 2.5 = 0 ~ 50) Vynikajúce 

Zelená (PM 2.5 = 50 ~ 100) Dobré 

Fialová (PM 2.5 = 100~150) Normálne 

Červená (PM 2.5 = 150 ~)  Zlé 

Upozornenie: Ak chcete vypnúť svetlo 

snímača kvality vzduchu, stlačte tlačidlo 

Reset. 

 

Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu

 

Automatický režim 

I O K 

5 o8h 

o 4h o AUTO 
na Olh o TICHÝ o 0 o 

© © V © © © 
RÝCHLOS
Ť 

ČASOVAČ REŽIM 

V “ " 
ZAPNÚŤ/VYPNÚ

Ť 

 

Keď sa zapne zariadenie v automatickom 

režime, automaticky sníma kvalitu vzduchu. 

Tento režim Vám nastaví najvhodnejšiu rýchlosť 

ventilátora. 

 

Rýchlosť prúdenia vzduchu si môžete zvoliť v 

stupňoch:  nízka, stredná, vysoká 

Funkcia časovača 

 

 

 

Režim spánku 

Tento režim má zabudovaný radiálny senzor, ktorý sníma intenzitu svetla. Ak je slabá intenzita (tzn. šero/tma), 

svetlá na zariadení zoslabnú a automaticky prejde do tichého prevádzkového režimu, neruší tak Váš 

odpočinok. 
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5 Staroslivosť 
Uistite sa, že ste prívodný kábel vytiahli zo zásuvky pred 

čistením zariadenia. 

Čistič neponárajte do vody ani inej tekutiny, 

neoblievajte ho. Na čistenie ktorejkoľvek časti výrobku 

nepoužívajte korozívne alebo horľavé plyny (napr. 

bielidlo alebo alkohol). 

Iba Pred-filter je možné vyčistiť vodou, iné filter NIE.

Stlačte a podržte na 5 sekúnd, tým zapnete alebo 

vypnete funkciu detského zámku.

  

 

     Čistite pravidelne miesta v strede a po stranách   

aby sa zabránilo akumulácii prachu.  

1 Prach utrite jemnou a suchou handričkou. 

2 Miesta pre prívod a výstup vzduchu 

utierajte suchou a jemnou handrou.

Resetovanie zariadenia stlačením tohto tlačidla po 
dobu najmenej 5 sek. (Táto funkcia je k dispozícii 
len po pripomienke vymeniť filter). 

                                                                      

 

 

 

Čistite senzor kvality vzduchu každé dva 

mesiace, zabezpečíte tak lepší výkon Vášho 

zariadenia. Ak sa čistič používa v prašnom 

prostredí, čistite ho častejšie.

 

 

Ak je vnútorná vlhkosť vzduchu veľmi vysoká, 

indikátor kvality ovzdušia môže tvoriť kondenz. 

Takže aj keď je kvalita ovzdušia dobrá, indikátor 

kvality vzduchu môže naznačovať zlú kvalitu 

ovzdušia, v tomto prípade musíte vyčistiť indikátor 

kvality vzduchu alebo použiť manuálne 

nastavenie rýchlosti.

Indikátor kvality ovzdušia O 
Upozornenie 

Detský zámok 

Čistenie zariadenia 

Čistenie senzorov 

Prepnutím tohto tlačidla otvoríte/zatvoríte  
farebný indikátor kvality ovzdušia. 
 

Reset 
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1. Použite mäkký štetec na čistenie 

vstupu/výstupu senzora kvality 

vzduchu. 

  

2. Odstráňte ochranný kryt senzora 

kvality vzduchu. 

 
  

INFORMÁCIE 

 

Čistite pred-filter  každé dva mesiace od začiatku 

používania, zabezpečíte tak lepší výkon Vášho 

zariadenia.  

Na základe frekvencie priemerného používania 8 

hodín denne/ 7 dní v týždni, používajte zariadenie 

v domácom prostredí. 

Vonkajšia údržba: použite vlhkú handričku (alebo 

jemný čistiaci prostriedok) na očistenie povrchu 

čističa, aby sa na ňom zabránilo hromadeniu 

prachu. 

Pred čistením a údržbou vypnite čistič vzduchu 

z napájania. Zariadenie musí byť vypnuté. 

Iba pred-filter môžete čistiť, ostatné filtre NIE.

 

3. Jemne vyčistite vstup/výstup 

senzora kvality vzduchu vlhkou vatovou 

tyčinkou.

  

4. Následne vysušte so suchou vatovou 

tyčinkou. 

5. Namontujte späť ochranný kryt senzora 

kvality vzduchu. 

Upozornenie 

Na čistenie používajte vysávač s nízkym 

výkonom, zabránite tak poškodeniu filtra. 

Tipy 

Pred založením každého filtra do zariadenia 

odstráňte z neho všetky obaly a ubezpečte 

sa, že  nálepky na filtroch smerujú von.

Čistenie pred-filtra 
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4.Pred čistením odstráňte vyčnievajúcu časť 

gázového filtra. 

1. Vypnite čistič vzduchu z napájania, uistite sa že 

je vypnutý. 

 
 

2. Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.  

 

 

 

 

5.Prach a špinu z filtra odstráňte pomocou mäkkej 

kefky alebo vysávača s nízkym výkonom, môžete 

použiť (aj mydlovú) vodu. 

 

 

   
3. Držte filter po oboch stranách (v drážke) 

a vytiahnite smerom von.    

6. Keď je úplne suchý, vložte späť do 

zariadenia. 

RÝCHLOSŤ ČASOVAČ REŽIM RESET DETSKÉHO ZÁMKU 

Postup 
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7. Nasaďte filter späť do zariadenia, zarovnajte 
a vložte do drážky, potom jemne zatlačte. 

 

8. Zapojte kábel do zásuvky. 

 

9. Zapnite čistič vzduchu do napájania 
a stlačte tlačidlo Zap. 

  

 

Pripomienka na výmenu filtra prichádza po približne 

1 600hodinách prevádzky zariadenia, kontrolka 

napájania pomaly bliká (na červeno bliká, ak je v 

standby režime, na modro bliká, keď čistič pracuje). 

Aj keď táto kontrolka na výmenu filtra bliká, 

zariadenie môže stále pracovať. 

Upozornenie 

Pred výmenou filtra sa uistite, že ste 

zariadenie vypli z napájania a vytiahnite 

kábel zo zásuvky.

Výmena filtrov 
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Postup ešte raz: 4. Vyberte všetky filtre zvnútra. 

 

 

 

 

3.Držte filter po oboch stranách (v drážke) a                             6.Založte pred-filter späť do zariadenia. 
vytiahnite smerom von.

 

 

 

 

 

 

2. Vypnite z napájanie a vytiahnite zo 

zásuvky. 

5. Odstráňte všetky plastové obaly, vložte ich 

späť do čističky. 

1.Pripomienka na výmenu filtra (kontrolka 

bliká). 
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7.Nasaďte filter späť do zariadenia, 

zarovnajte a vložte do drážky, potom jemne 

zatlačte.  

 

Ak nebudete čistič dlhšie 
používať 

Vytiahnite napájací kábel zo zásuvky (pretože aj 

keď je zariadenie v standby režime, spotrebuje 

nejakú energiu. 

Dôkladne vysušte vnútro (inak môžu nastať 

problémy s vybavením-vo vnútri zariadenia). 

Čistič skladujte na suchom vetranom mieste (v 

správnej polohe, nie hore nohami ani naboku, 

môžu sa vyskytnúť problémy s výrobkom).
 

8.Po výmene filtra zapojte čistič do napájania, 

podržte tlačidlo reset na 5 sek., zariadenie sa 

vyresetuje (viď dole 2 obrázky). 

  

 

 

Referenčný čas výmeny filtra 

Po približne 1600 hodinách prevádzky, zariadenie 

pripomenie výmenu filtra. Indikátor začne 

nepretržite blikať (každú sekundu). Na červeno 

bliká, ak je v standby režime, na modro bliká, keď 

čistič pracuje. Aj keď táto kontrolka na výmenu 

filtra bliká, zariadenie môže stále pracovať. 

 



21 

 

 

6 Riešenie problémov 
Ak zariadenie nefunguje správne, vyskytla sa niektorá z nižšie uvedených porúch, skontrolujte ju podľa 

nasledovného postupu-viď tabuľka. 

Ak si stále neviete poradiť so zariadením, vypnite čistič vzduchu, odpojte od zdroja napájania a kontaktujte 

svojho predajcu. 

 

Situácia Možné dôvody Možné riešenia 

Čistič nemôžete 
zapnúť 

Predný panel nie je správne nainštalovaný. Odmontujte predný panel, a znova nainštalujte. 

Kabeláž nie je správne zapojená v zásuvke. 
Vytiahnite napájanie, a znova zapojte do elektrickej 
zásuvky. 

Napájací kábel alebo drôt je poškodený. 
Kontaktujte autorizované servisné stredisko, 
predajcu. 

Ventilátor 
nefunguje 

Zariadenie nie je zapnuté. 
Zapojte zdroj napájania a znova zapnite zariadenie. 

Dynamo je poškodené. 
Kontaktujte autorizované servisné stredisko, 
predajcu. 

Zariadenie je položené na nerovnom mieste. Vyberte pre zariadenie správne miesto-rovné. 

Vo vnútri zariadenia sú uvoľnené alebo 

neznáme časti. 
Kontaktujte autorizované servisné stredisko, 
predajcu. 

Motor je uvoľnený. 
Kontaktujte autorizované servisné stredisko, 
predajcu. 

Plastové obaly každého filtra nie sú 

Odstránený. 
Pred použitím odstráňte plastový obal každého filtra. 

Výkon je 

nedostatočný, 

alebo 

nedostatočná 

schopnosť čistenia 

Umývateľná sieťovina na filtri je špinavá. Vyčistite filter. 

Filter nie je vymenený Vymeňte jeden set nových filtrov. 

Vstup alebo výstup na zariadení je 
zablokovaný. 

Kontaktujte autorizované servisné stredisko, 
predajcu. 

Plastové obaly z každého filtra nie sú 

odstránené 

Pred použitím odstráňte plastový obal z každého 

filtra. 

Nie je dostatočné voľné miesto okolo 
zariadenia 

Zabezpečte priestor medzi vstupom vzduchu a 
stenou aspoň 50 cm, pre výstup vzduchu aspoň 10 
cm. 

Chýba filter v zariadení alebo sa vyskytla 
chyba sekvencie 

Zabezpečte aby všetky filtre boli založené v 

zariadení správne 

Prekročená oblasť pokrytia/pôsobenia 
Zabezpečte aby zariadenie pracovalo vo vhodnom 
priestore. 
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Záruka a servis 
 

7 Ďalšie 
informácie

Ak potrebujete detailnejšie informácie alebo máte 

akékoľvek otázky, obráťte sa na Vášho predajcu. 

Špecifikácia výrobku sa môže zmeniť. Všetky 

ochranné známky sú majetkom spoločnosti Carrier. 

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať 

zmeny v produktoch bez predchádzajúceho 

upozornenia. 

Záručné podmienky produktu odkazujú na lokálne 

zákony .

 

Recyklácia 

  

Na likvidáciu elektrického spotrebiča nevyužívajte 

netriedený komunálny odpad, použite na to určené 

zariadenia. V súvislosti s informáciami o príslušných 

zariadeniach sa obráťte na miestnu samosprávu. 

 

Ak elektrický spotrebič vyhodíte na skládku 

komunálneho odpadu, do pôdy môžu uniknúť  

nebezpečné látky, ktoré sa následne dostanú do 

potravinového reťazca a poškodia vaše zdravie.nebezpečné látky, ktoré sa následne dostanú do

  

 

 

 

Menovité napätie: 220V 
 

 

Frekvencia: 50 Hz 

Pomer výkonu: 20W 
 
CADR (Partical): 260m3/h 

Hlučnosť : 20-58dB(A) 

 

 

Objednávanie 
príslušenstva a dielov 
 
Ak potrebujete vymeniť náhradné 
diely, alebo potrebujete niečo 
dodatočne objednať, kontaktujte 
Vášho predajcu. 

Parametre zariadenia 


