
LEICKE PureO2, UV fertőtlenítő légtisztító

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg későbbi
használatra.



CSOMAG TARTALMA

Gratulálunk az új készülék megvásárlásához. A készülék használata előtt győződjön
meg arról, hogy a következő elemeket tartalmazza a csomag:

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség 220 V
Teljesítmény 40W
CADR 180 m³ /h
Anion koncentráció 8 millió
Hasznos terület 60-80 m²
Üzemi páratartalom Kevesebb, mint 85 %
Szűrő PP-Vorfilter+HEPA

13+Kohlefilter*Anionenfilter
Elektromos motor Réz
Anyaga ABS
Méretek 330x200x515mm
Nettó tömeg 4,2 kg
Teljes súly 5,5 kg

TERMÉK RÉSZEI

TARTOZÉKOK
1 Légtisztító
1 Használati utasítás
1 Infravörös távirányító

Vezérlő panel

Elülső panel

Kimenet

Érzékelő

Bemenet



UTASÍTÁS A LÉGTISZTÍTÓ KEZELŐPANELJÁHOZ

GOMB FUNKCIÓ
ON/OFF BE/KI Kikapcsoló, A szimbólum villog a tápkábel

csatlakoztatása után.

Időzítő Az alvó üzemmód aktiválása. Választható 1-12 óra

Üzemmód A munkamód váltása: Auto-Sleep-Manual

Automatikus mód A ventilátor sebessége a levegő minőségétől függően
változik.

Alvó mód A kijelző fénye kikapcsol, kivéve az „Alvó üzemmódot”.

Sebesség A sebesség szabályozása 3 fokozaton

Anion Be- és kikapcsoló az Anion funkcióhoz
UV Sterilizáló Be- és kikapcsoló UV lámpához

Megjegyzések a levegőminőség kijelzőhöz

A lámpa a légtisztító bekapcsolása után villog, ami azt jelenti, hogy az érzékelő
felmelegszik.

Zöld: Jó

Narancs: Normál
Piros: Elégséges

Egy levegőtisztítási ciklushoz szükséges idő a helyiség méretétől függően:
Kis méret 20 m²-ig 15 percet igényel
Ideális méret 40 m²-ig 30 percet igényel
A maximális méret 80 m²-ig 60 percet igényel

Megjegyzések az infravörös távirányító kezeléséhez

A jelek csak egy irányban fogadhatók.

Használat közben figyelje a képernyőt.

A légtisztító a szűrő élettartamát az üzemi
körülményeknek megfelelően számítja ki. A
jelzőfény világít, ha a szűrőt cserélni kell. Miután
kicserélte a régi szűrőt egy újra, nyomja meg a
„Szűrő visszaállítása” gombot a távirányítón szűrő
élettartamának visszaállításához.



SZŰRŐ TELEPÍTÉSE

A szűrő felszerelése előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból.

Távolítsa el az előlapot.
Vegye ki a szűrőt a csomagolózsákból.
Cserélje ki a szűrőt.

KARBANTARTÁS

A szűrő nem mosható.
Az élettartam függ az üzemóráktól, a levegő minőségétől és a légtisztító helyétől.
Általában a szűrőt 8-12 havonta kell cserélni.
Használat után 1-2 hónappal tisztítsa meg a szűrőt porszívóval vagy hajszárítóval
(hideg levegő). Tisztítás után hagyja száradni a szűrőt a napon körülbelül 3 órán
keresztül, hogy a legjobb tisztítóhatást érje el.

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

A szűrő cseréje és tisztítása előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a tápkábelt.
Ne tisztítsa a szűrőt vegyi oldószerekkel vagy erős tisztítószerekkel.
A légtisztító áthelyezése előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a tápkábelt.
Tartsa a bemenetet legalább 20 cm-re a faltól vagy más tárgyaktól.
Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt. Ha a felület sérült, hagyja abba a készülék
használatát, és lépjen kapcsolatba velünk.
A dugót csak erre a célra kialakított váltakozó feszültségű aljzatokba csatlakoztassa.
Ne húzza a tápkábelt.
A légtisztító szokatlan hangokat, szagokat vagy hőt bocsát ki.
Ne dugjon ujjakat vagy idegen tárgyakat a bemeneti vagy kimeneti nyílásba.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a légtisztítóra.
Óvja a légtisztítót a portól, nedvességtől, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől.



HIBAELHÁRÍTÁS

Hibák Ellenőrzés
Nem működik Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az

aljzathoz.
A levegőminőség-jelző
mindig piros.

Az érzékelőt vízgőz, gőzök, permetek befolyásolhatják.
Tesztelje a légtisztítót egy másik tisztítási módban.

Rendellenes szag Ellenőrizze, hogy a szűrő nem működik-e, vagy
nincsenek-e felszívni szennyező anyagok, amelyek szagot
bocsátanak ki. Tisztítsa meg a szűrőt az utasításaink
szerint

Rendellenes hang Győződjön meg arról, hogy a csomagolást teljesen
eltávolította.
Győződjön meg arról, hogy nincs anyag a bemeneti vagy
kimeneti nyílás közelében

Hangos hangok Ellenőrizze, hogy a szűrő már nem működik-e. Tisztítsa
meg a szűrőt a kezelési útmutató szerint

ÁRTALMATLANÍTÁS

Ez a készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket nem szabad háztartási
hulladékokkal együtt kidobni. Kérjük, olvassa el a helyi törvényeket a vonatkozó
hulladékkezelési előírásokról. Óvja a környezetet az újrahasznosítási programokon
való részvétellel!

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A LEICKE GmbH ezennel kijelenti, hogy az eszközök megfelelnek a RED 2014/53/EU
LVD 2014/30/EU és ROHS 2011/65/EC & 2015/863 & 2017/2102 előírásoknak. A
megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található:
www.leicke.com/de/products/LE59027

KAPCSOLAT

Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.
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