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Ze względów bezpieczeństwa prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

Uwagi
● Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
● Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. Może to spowodować zagrożenie pożarowe i
porażenie prądem.
● Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę podczas przenoszenia urządzenia lub konserwacji.
● Odłącz urządzenie, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
● Jeśli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny niezwłocznie wyłącz urządzenie i
odłącz od zasilania, następnie skontaktuj się z serwisem.
● Przed użyciem sprawdź, czy do wnętrza urządzenia nie wpadły jakieś przedmioty.
● Umieść urządzenie w odległości 50 mm od ściany lub przeszkody.
● Jeśli przewód jest uszkodzony, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom, wymiany
mogą go dokonywać tylko pracownicy serwisu i specjaliści.
● Urządzenia nie wolno spryskiwać farbami, pestycydami, alkoholem ani żadnymi
chemikaliami, może to spowodować uszkodzenie obudowy, porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
● Jeśli jakakolwiek substancja chemiczna zostanie umieszczona wewnątrz
urządzenia, uwolni się ona do powietrza z wylotu powietrza. Może to być szkodliwe
dla zdrowia.
● Po użyciu pestycydów w pomieszczeniu nie używaj urządzenia.
● Nie używaj urządzenia w środowisku łatwopalnym i korozyjnym.
● Gdy urządzenie działa, nie dotykaj wlotu i wylotu powietrza.
● Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza, aby uniknąć
zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
● Aby uniknąć wypadków i obrażeń, nie siadaj na urządzeniu ani nie umieszczaj na
nim żadnych przedmiotów.
● Nie używaj urządzenia w łazience ani w wilgotnych miejscach. Może to
spowodować zagrożenie pożarowe i porażenie prądem.
● Nie należy nieprawidłowo modyfikować, demontować, naprawiać urządzenia,
może to spowodować zagrożenie pożarowe i porażenie prądem.

System oczyszczania
Ten produkt posiada wielostopniowy system filtracji. Może skutecznie usuwać
zamglenie, kurz, pyłki, dym i unoszące się w powietrzu cząsteczki, bakterie, wirusy, a
także usuwa formaldehyd, benzen, amoniak i inne zapachy.
Filtr Hepa klasy H13 pokryty nanocząsteczkami srebra: może wyeliminować
99,9% zanieczyszczeń, takich jak opary, sadza, dym, pyłki, bakterie i wirusy.
Filtr z węglem aktywnym: wykorzystuje wysoce wydajny węgiel aktywny z łupin
orzecha kokosowego. Filtr węglowy skutecznie usuwa formaldehyd, benzen, amoniak,
lotne związki organiczne i inne zapachy.
Jonizacja powietrza: generator wytwarza miliony jonów ujemnych, które przyklejają
się do cząsteczek kurzu i bakterii w powietrzu. Jony ujemne powodują, że cząsteczki
i bakterie są zbyt duże i ciężkie, aby mogły pozostać w powietrzu. W ten sposób
mogą zostać uwięzione przez filtr powietrza. Już po 2 godzinach pracy powietrze w
pomieszczeniu jest czystsze, świeższe i ma znacznie mniejszą ilość bakterii.
Dezynfekcja powietrza UV-C LED: Widmo światła słonecznego w ultrafiolecie jest
główną przyczyną ginięcia drobnoustrojów w powietrzu zewnętrznym. Szybkość
ginięcia drobnoustrojów na zewnątrz jest różna w zależności od patogenu. Zabicie 9099% wirusów lub bakterii zakaźnych może zająć od kilku sekund do kilku minut.
Światło ze zintegrowanej diody UV-C zastępuje ultrafioletowe widmo światła
słonecznego i zapewnia szybką, wygodną i skuteczną dezynfekcję powietrza
przechodzącego przez urządzenie. Niszczy do 99,9% zarazków. Zwiększa również
skuteczność usuwania nieprzyjemnych zapachów i natychmiast zabija bakterie i
grzyby.
Żywotność diody UV-C wynosi 20000 godzin.

Specyfikacja techniczna
Produkt

Oczyszczacz powietrza SINCLAIR

Model

SP-75UV

Napięcie wejściowe zasilania

220 V ~ / 1 faza / 50 Hz

Moc znamionowa

max. 70 W

Poziom hałasu

maks. 68 dB

Waga netto / brutto
Szybkość dostarczania czystego
powietrza (CADR)
Długość fali UV-C LED

9,7 / 11 kg

265 - 315 nm

Odpowiednia wielkość pomieszczenia

75 m2

Wymiary (szer. × wys. × dł.)

320 × 745 × 320 mm

Wymienny filtr

SPF-75

600 m3/ h

Ten produkt ma wbudowany czujnik PM2,5. Kolory diod LED wskazują poziom jakości
powietrza.
Poziom jakości
powietrza
Doskonała

Kolor
diody LED
Zielona

Średnia

Żółta

2

Słaba

Czerwona

3

Szybkość
1

Przed użyciem
● Wyjmowanie worka PE: Przed pierwszym użyciem należy otworzyć drzwi filtra,
wyjąć filtr i zdjąć opakowanie z worka PE - w przeciwnym razie urządzenie nie
będzie w stanie oczyścić powietrze.
● Nie zaleca się umieszczania tego produktu na nierównej powierzchni, aby
uniknąć wibracji, hałasu podczas pracy i zapobiec ryzyku porażenia.
● Aby uzyskać lepsze wyniki oczyszczania, umieść produkt na otwartej
przestrzeni, nie blokuj wlotu i wylotu powietrza z urządzenia.
● Aby zapobiec uszkodzeniom, nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
● Gdy oczyszczacz nie jest używany przez dłuższy czas, odłącz go i trzymaj z dala od dzieci.

Obsługa

Wł/wył: włączanie / wyłączanie urządzenia.

Prędkość wentylatora: Naciśnij przycisk, aby zmienić na prędkość 1, 2 lub 3.

Zdrowie i jonizacja: Naciśnij przycisk Health, aby włączyć / wyłączyć jonizator. Po
włączeniu świeci się dioda LED.

Zdrowie i UV: Naciśnij przycisk Health, aby włączyć / wyłączyć funkcję UV. Po
włączeniu świeci się dioda UV-C.

Tryb Turbo: Naciśnij przycisk trybu, aby zmienić tryb na Turbo, prędkość wentylatora
zmieni się na najwyższą.

Tryb uśpienia: Naciśnij przycisk trybu, aby zmienić tryb na uśpienie, w tym trybie
prędkość wentylatora zmieni się na najniższą.

Tryb automatyczny: naciśnij przycisk trybu, aby zmienić tryb na automatyczny.
Prędkość wentylatora zmieni się automatycznie w zależności od poziomu jakości
powietrza. Jeśli jakość powietrza jest zła, prędkość wentylatora zostanie ustawiona na
wyższą.

Blokada rodzicielska

Naciśnij jednocześnie przyciski prędkości i zasilania przez 5 sekund, aby aktywować
funkcję blokady rodzicielskiej, po sygnale dźwiękowym inne przyciski nie działają. Aby
go dezaktywować, naciśnij oba przyciski jednocześnie przez 5 sekund.

Przypomnienie o wymianie filtra

Po włączeniu urządzenie zaczyna liczyć żywotność filtrów. Będzie nadal liczyć z
każdym włączeniem od miejsca, w którym zostało przerwane. Po osiągnięciu 2000
godzin jonizator i diody LED UV zaczną migać, wskazując, że konieczna jest wymiana.
Po wymianie filtra naciśnij jednocześnie przycisk Health i Speed przez 3 sekundy, dioda
LED zgaśnie. Urządzenie zrestartuje się i ponownie policzy żywotność filtra.

Wymiana filtrów
Filtr należy wymienić po upływie 2000 godzin. Jeśli używasz produktu przez 5 godzin
dziennie, okres wymiany filtra wynosi około 1 roku. Zalecamy częstszą wymianę filtra,
jeśli produkt jest używany w warunkach znacznie cięższych niż normalne użytkowanie.
Aby prawidłowo zainstalować filtr, postępuj zgodnie z punktami (1, 2, 3) i ilustracjami:

Filtr SPF-75

Filtr HEPA H13

Filtr z węglem aktywnym

Filtr wstępny

1. Jak pokazano na poniższym schemacie, otwórz drzwi filtra, następnie wyjmij filtr.

2. Zainstaluj nowy filtr we właściwym kierunku.

3. Zamknij drzwi filtra.

Instrukcja konserwacji
● Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy regularnie poddawać je
konserwacji. Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z
gniazdka.

● Przed czyszczeniem zewnętrznej części urządzenia należy odłączyć zasilanie.
–
–

Użyj miękkiej i czystej szmatki.
Nie używaj alkoholu, benzyny, benzolu ani innych chemicznych środków czyszczących.

● Po użyciu, jeśli filtr wymaga wymiany, wskaźnik wymiany filtra na panelu
sterowania miga. Przypomina o konieczności wymiany filtra na nowy SPF-75
(strona 9-10).

Rozwiązywanie problemów
Awaria
Brak zasilania.
Dźwięk podczas
pracy urządzenia jest

Czynność
Sprawdź, czy przełącznik
jest włączony.
Sprawdź, czy wtyczka nie
jest luźna.
Sprawdź, czy worek
PE został usunięty.

bardzo niski i wydatek Sprawdź, czy wylot
powietrza nie jest
powietrza jest słaby.
zablokowany.
Wylot powietrza
Sprawdź, czy filtry
ma nieprzyjemny
wymagają wymiany.
zapach.

Producent
SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
LONDYN
W1F 7LD
Wielka Brytania
www.sinclair-world.com
Urządzenie zostało wyprodukowane w Chinach.
info@sinclair-solutions.com

Rozwiązanie
Włącz urządzenie.
Prawidłowo podłącz ją do źródła
zasilania.
Zdejmij worek PE i zainstaluj
filtry we właściwym kierunku.
Wyłącz urządzenie i usuń
wszelkie przeszkody.
Wymień filtry w urządzeniu.

