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Nie wolno blokować
otworów wlotowych
/wylotowych powietrza

Instrukcja
obsługi

Uchwyt

Dziękujemy za zakup inteligentnego
oczyszczacza powietrza Vestfrost.
Przycisk
prędkości wentylatora
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Przycisk
ON / OFF

Przycisk
ION / UV-C

WIDOK OD TYŁU

WIDOK OD PRZODU

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
obsługi i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu.
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Sposób użycia

Przycisk ION/UV-C
Naciśnij ten przycisk aby włączyć lub wyłączyć równocześnie funkcje ION oraz UV-C. Za każdym razem, gdy funkcja UV-C
zostanie włączona, będzie działać przez 2 godziny i wyłączy się na 1 godzinę, a następnie będzie działać przez 0,5 godziny
po każdej godzinie. W aplikacji możliwe jest oddzielne sterowanie obiema funkcjami.

Przycisk ON/OFF
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć oczyszczacz powietrza. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie
włączy się w trybie automatycznym. Przy każdym kolejnym uruchomieniu włączy się w ostatnio używanym trybie.

Przycisk NIGHT MODE

Przycisk CHANGE FILTER

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Po upływie okresu eksploatacji filtra, wskaźnik wymiany filtra zacznie pulsować na niebiesko, informując o konieczności
wymiany. Po wymianie na nowy należy naciskać przycisk przez 5 sekund, aby zresetować wskaźnik.

•

Instalacja urządzenia

•
•

Przycisk SPEED
Niska

Średnia

Wysoka

Przed przystąpieniem do korzystania z oczyszczacza powietrza należy prawidłowo go zainstalować. Przeprowadź cztery poniższe
czynności, aby upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane i ustawione, a następnie podłączyć je do zasilania.

Tryb AUTO wykorzystuje czujnik wewnątrz oczyszczacza powietrza do automatycznego ustawienia prędkości wentylatora
na podstawie jakości powietrza. Na przykład: jeśli jakość powietrza jest zła, prędkość wentylatora zostanie automatycznie
ustawiona na wysoką.

•
•

Najpierw zainstaluj standardową aplikację Tuya w telefonie komórkowym.

•

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez pięć sekund, aby połączyć się z siecią Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi powinien pulsować
(1 impuls na sekundę), informując, że oczyszczacz powietrza znajduje się w trybie konfiguracji. Należy postępować zgodnie
ze wskazówkami. Po zakończeniu instalacji i konfiguracji aplikacji Tuya możesz zdalnie sterować oczyszczaczem powietrza.
Aplikacja powinna również wyświetlać stan pracy i dane dotyczące jakości powietrza.

Uniemożliwia przypadkową zmianę parametrów przez dzieci lub inne nieuprawnione osoby.
Funkcja obsługiwana przez aplikację w telefonie komórkowym.
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•
•
•

Wi-Fi

Funkcja CHILD LOCK

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich podanych środków ostrożności
i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

•

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb Night Mode. W tym trybie urządzenie pracuje cicho wykorzystując
najniższą prędkość wentylatora, wszystkie wskaźniki, poza wskaźnikiem Night Mode, zostaną wyłączone.

Umożliwia zmianę prędkości wentylatora:

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

•
•

Pociągnij uchwyt
tylnej osłony, aby ją
zdemontować

Wyjmij filtry
z plastikowej torebki

Zainstaluj filtr
w urządzeniu

Zamontuj tylną osłonę
i podłącz oczyszczacz
do zasilania

Należy korzystać z oczyszczacza powietrza wyłącznie w sposób
opisany w niniejszej instrukcji
Nie wolno korzystać z urządzenia, dopóki filtr nie zostanie
rozpakowany z plastikowej torebki. W przeciwnym razie
oczyszczacz nie filtruje powietrza i może się przegrzać
powodując zagrożenie pożarem.
Nie wolno eksploatować oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
Oczyszczacz powietrza należy chronić przed działaniem wody.
Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscach narażonych na
działanie wody lub wilgoci. Nie wolno umieszczać oczyszczacza
w wodzie lub innych płynach.
Nie wolno eksploatować w nadmiernie wilgotnych miejscach.
Oczyszczacz powietrza nie powinien być narażony na działanie
źródeł ciepła.
Nie wolno wykorzystywać urządzenia w miejscach, w których
występują palne gazy, para wodna, opiłki metali, produkty
w aerozolu (sprayu) lub opary oleju przemysłowego.
W miejscach w których stosowany jest tlen należy umieścić
oczyszczacz w odległości 1,5 metra od źródła tlenu.
Dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu oczyszczacza
powietrza bez opieki.
Nie wolno umieszczać jakichkolwiek przedmiotów w otworach
oczyszczacza powietrza.
Nie wolno siadać ani umieszczać ciężkich przedmiotów na
oczyszczaczu powietrza.
Wnętrze oczyszczacza powietrza powinno być suche.
Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, nie należy umieszczać
urządzenia w pomieszczeniu o dużych wahaniach temperatury
ani pod klimatyzatorem.

•

•

•

•

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych
(np. wymiana filtra powietrza) należy zawsze odłączyć
oczyszczacz powietrza od sieci elektrycznej.
Nie wolno korzystać z oczyszczacza powietrza, jeśli został
uszkodzony lub działa nieprawidłowo, albo jesli został
uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka. Nie wolno
próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać opisywanego oczyszczacza
powietrza z półprzewodnikowymi regulatorami prędkości
(np. ściemniacz).
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
Oczyszczacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych.

Zasilanie i przewód zasilający
•
•
•

•

Oczyszczacz powietrza należy umieścić w pobliżu gniazdka
elektrycznego, do którego został podłączony.
W żadnym wypadku nie wolno umieszczać przewodu
zasilającego w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła.
Nie wolno przykrywać przewodu zasilającego chodnikiem,
dywanem ani innym nakryciem. Nie wolno umieszczać
przewodu zasilającego pod meblami lub urządzeniami.
Nie wolno umieszczać przewodu zasilającego w miejscach,
w których często przechodzą ludzie. Przewód zasilający należy
umieścić w taki sposób, aby się o niego nie potykać.

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ POWYŻSZE WSKAZÓWKI
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