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Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkownika 

 

 

 

 

 

Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby (włącznie z dziećmi), które mają obniżone 

zdolności fizyczne lub psychiczne lub nie posiadają wystarczającego zasobu informacji i 

doświadczenia, nie pozostają pod bezpośrednim nadzorem lub nie są pouczone w 

zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać dzieci. 
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Podstawowe instrukcje obsługi 

Co zrobić z zanieczyszczonym powietrzem? 

Włączyć funkcję jonizacji (generowanie ujemnych jonów). Żeby włączyć/ wyłączyć tę 

funkcję należy nacisnąć przycisk jonizator. W celu ustawienia prędkości wentylatora 

należy nacisnąć przycisk Speed/Mode. 

 

 

Co zrobić przed wyjściem z domu? 

Należy włączyć funkcję Zabezpieczenie rodzicielskie. Nie będzie trzeba martwić się o to, 

czy dzieci bez nadzoru nie będą nieodpowiednio manipulowały. 

 

 

Jak korzystać z urządzenia w biurze i w miejscu publicznym? 

Należy zastosować funkcję Automatyka (Auto). Oczyszczacz powietrza będzie pracował 

automatycznie według aktualnego stopnia jakości powietrza w pomieszczeniu. 

Naciśnięciem przycisku Speed/Mode można ustawić tryb Automatyka (Auto), Prędkość 

1 (Speed 1), Prędkość 2 (Speed 2), Prędkość 3 (Speed 3), Sen (Sleep) nebo Duża 

szybkość (Turbo). 
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Jak korzystać z urządzenia podczas snu? 

Przez naciśnięcie przycisku Speed należy wybrać funkcję Sen (Sleep). Oczyszczacz 

powietrza będzie pracował z obniżonym poziomem dźwięku i bez oświetlenia. Tryb Sen 

(Sleep) zostanie zakończony przez ponowne naciśnięcie przycisku Speed/Mode. 

 
 

Regulator czasowy 

Kiedy urządzenie jest wyłączone, można przez naciśnięcie przycisku Regulator 

czasowy ustawić jego wyłączenie po 1, 2, 4 lub 8 godzinach. 

 

 

Wskaźnik jakości powietrza 

Stopień jakości powietrza Kolor LED 

Stan krytyczny  Czerwony 

Stan ostrzegawczy Niebieski 

Dobry stan Zielony 
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Instrukcje bezpieczeństwa 

Dziękujemy za dokonanie zakupu tego produktu. 

Aby właściwie zrozumieć zastosowanie i funkcje urządzenia, środku bezpieczeństwa i 

konserwację urządzenia, należy zapoznać się i przestrzegać instrukcji zawartych w  

instrukcji obsługi, szczególnie te, które są oznaczone następującymi symbolami. 

 

Instrukcje z tym symbolem muszą być przestrzegane z powodów 

bezpieczeństwa, by nie doszło do uszkodzenia urządzenia lub poranienia osób. 
  

 

Instrukcje z tym symbolem muszą być przestrzegane z powodów, by zostało 

zapewnione bezpieczne używanie urządzenia i zabroniono jeho awariom lub 

poranieniu osób. 

 

 Nie należy spryskiwać urządzenia żadną farbą, pestycydami, alkohol lub 

chemikaliami. Może to uszkodzić osłonę urządzenia i spowodować porażenie 

prądem elektrycznym lub pożar. 

 Jeżeli do urządzenia przedostanie się jakaś chemikalia, będzie wydmuchiwana na 

zewnątrz przez wydmuch powietrza. Może to uszkodzić Twoje zdrowie. Jeżeli w 

pomieszczeniu został zastosowany pestycyd, nie należy korzystać z urządzenia, 

dopóki pomieszczenie nie zostanie przewietrzone i nie zmieni się. 

 Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których znajdują się substancje 

łatwopalne lub żrące. 

 Nie dotykaj dopływu powietrza i wydechu podczas pracy. Nie wkładaj rąk ani 

żadnych przedmiotów do źródła powietrza i wydechu, aby uniknąć obrażeń lub 

uszkodzenia sprzętu.  

 Aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom, nie umieszczaj żadnych przedmiotów na 

urządzeniu. 

 Nie używaj urządzenia w łazience lub w wilgotnych miejscach. W przeciwnym razie 

może dojść do pożaru lub porażenia prądem. 

 Nie używaj urządzenia w miejscach, w których tworzy się smary lub dymy olejowe 

(np. W kuchni itp.) I gdzie występuje intensywny kurz (budynki, warsztaty drzewne, 

stajnie, punkty hodowlane itp.). Urządzenie jest przeznaczone do pracy w 

pomieszczeniach. 

 Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia, chyba, że masz na to 

pozwolenie. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. 
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 Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub jego wtyczka są uszkodzone. 

Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do pożaru 

lub porażenia prądem. 

 Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania, jeśli chcesz je przenieść, 

konserwować lub nie będziesz z niego przez dłuższy czas korzystać. 

 Jeśli dojdzie do nietypowego zapachu, należy zaprzestać używania urządzenia i 

skontaktować się z obsługą posprzedażną.  

 Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma ciał obcych. 

 Umieść urządzenie w odległości co najmniej 5 cm od ściany lub innej przeszkody. 

 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez 

personel serwisowy lub wykwalifikowany personel, aby uniknąć możliwego ryzyka. 
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Wstęp 

System oczyszczania 

Ten produkt ma wielostopniowy system filtrów. Może skutecznie usuwać opary, kurz, 

włosy, pyłki, dym i inne latające cząsteczki, a także usuwa formaldehyd, benzen, 

amoniak, lotne związki organiczne, nikotynę i inne zapachy. S kutecznie usuwa 

bakterie i wirusy. 

Filtr HEPA może wyeliminować wiele cząstek unoszących się w powietrzu, takich jak 

opary, sadza, dym i pyłki. Nanocząsteczki srebra nałożone na filtr HEPA mogą szybko 

usuwać bakterie, wirusy, pleśnie i roztocza. 

Filtr z węglem aktywnym wykorzystuje wysoce aktywny węgiel aktywny z łupin orzecha 

kokosowego. Skutecznie usuwa formaldehyd, benzen, amoniak, lotne związki 

organiczne i inne zapachy. 

Jonizator wytwarza jony ujemne do odświeżania powietrza w pomieszczeniu. 

Właściwości 

● Funkcje zaawansowane – w trybie Auto potrafi przystosować się temperaturze 

otoczenia i reguluje powietrze w ten sposób, by tworzyć środowisko idealne dla 

człowieka. 

● Cicha praca zapewnia niezakłócony sen. 

Główne części 

 

HEPA filtr 

Kabel zasilający 

Wydech 

powietrza 

Trzymak 

Panel sterujący 

Przedni panel  

Filtr z aktywnym węglem 
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Sterowanie 

Panel sterujący 

 

 

 
Włączenie /wyłączenie 

 Aby włączyć / wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania. 

 
Licznik żywotności filtrów 

 

● Gdy urządzenie jest włączone, czas działania filtra jest zliczany. Liczenie jest 

kontynuowane po każdym włączeniu od ostatniego liczenia. Po 2000 

godzinach dioda LED Reset będzie migać, wskazując, że należy wymienić 

filtry. 

● Wciśnij przycisk Reset na 3 sekundy; po sygnale dioda LED gaśnie. Po 

wymianie filtra naciśnij przycisk Reset na 5 sekund; po trzech sygnałach 

dźwiękowych dioda LED zgaśnie, licznik zresetuje się i zlicza czas działania 

nowych filtrów. Zestaw nowych filtrów można znaleźć pod nazwą: SPF-45 

 
Jony ujemne 

 

dy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk Jonizatora, aby włączyć funkcję 

Jonizacji Powietrza; zaświeci się wskaźnik LED. Naciśnij ponownie przycisk, aby 

wyłączyć tę funkcję. 

 
Regulator czasu 

 

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk Timer, aby ustawić czas 

automatycznego wyłączenia urządzenia. Czas można ustawić w następującej 

kolejności: [1→2→4→8→Regulator czasowy anulowany] 

4 

3 

2 

1 
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Regulacja prędkości 

 

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk Prędkość / Tryb, aby wybrać 

jedną z 6 opcji. Prędkość można ustawić w następującej kolejności: 

[1→2→3→Sen (Sleep)→Bardzo duża prędkość (Turbo)→Automatyczna(Auto)] 

 

 
Blokada rodzicielska (blokowanie sterowania) 

 

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij jednocześnie przyciski Reset i Prędkość / 

Tryb przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję Zabezpieczenia przed dziećmi. Dioda 

LED na przycisku włączania / wyłączania będzie migać w ciągu 0,5 sekundy, a 

podczas blokady nie będą działać żadne inne przyciski. 

Aby wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, ponownie naciśnij przycisk 

Reset oraz Speed/Mode przez 3 sekundy. Dioda LED powróci do normalnego 

stanu, a przyciski będą działać ponownie. 

 

6 

5 
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Instrukcje konserwacji 

● Nie należy umieszczać urządzenia na nierównej powierzchni, aby zapobiec 

wibracjom, hałasowi, uszkodzeniom lub obrażeniom. 

● Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia, aby je nie uszkodzić. 

 

● Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania i 

trzymaj poza zasięgiem dzieci. 

● Aby uzyskać lepsze rezultaty oczyszczania powietrza, umieść urządzenie w wolnej 

przestrzeni, w której powietrze zasilające i wywiewane nie są zablokowane. 

 

● Wyłącz i odłącz zasilanie przed wykonaniem konserwacji, sprawdzeniem i 

przeniesieniem. 

● Filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym należy wymienić po upływie okresu 

użytkowania. Kup go od autoryzowanego sprzedawcy. 

Uwagi do konserwacji 

Regularnie wykonywać czynności konserwacyjne, aby przedłużyć żywotność. Wyłącz i 

odłącz zasilanie przed konserwacją. Podczas wymiany filtra wskaźnik wymiany filtra 

miga na panelu sterowania. Przypomina to użytkownikowi, że powinien zastąpić stary 

filtr nowym. Filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym należy wymieniać w tym samym czasie. 

Instrukcje czyszczenia 

 Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia  

Przed czyszczeniem z zewnątrz wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. 

– Użyj miękkiej i czystej szmatki. 

– Nie należy używać alkoholu, benzyny, benzenu i innych chemicznych środków 

czyszczących. 



PL-9 

 Usuwanie opakowania PE  

Przed pierwszym użyciem, należy otworzyć panel przedni, wyjąć filtr i usunąć 

wszelkie opakowania PE - w przeciwnym razie urządzenie nie będzie w stanie 

oczyścić powietrza. 

 

 Czyszczenie / wymiana filtrów  

Aby poprawnie zainstalować filtr, postępuj zgodnie z niżej umieszczonymi na filtrze 

rysunkami: 

1) Rysunek A poniżej pokazuje: Chwyć obie strony górnej części przedniego panelu 

urządzenia, pociągnij panel do przodu i podnieś. 

Uwaga: Czarna izolacja z pianki przed filtrem HEPA może być przemyta 

wodą i ponownie użyta po wyschnięciu. Zaleca się mycie co 3 miesiące, 

aby przedłużyć żywotność filtra HEPA. 

2) Rysunek B pokazuje: Pociągnij w dół pasek filtra, aby wyciągnąć filtr HEPA. 

3) Rysunek B pokazuje: Pociągnij w dół pasek filtra, aby wyciągnąć filtr węglowy. 

4) Przytrzymaj środek panelu przedniego obiema rękami, aby zainstalować, jak 

pokazano na rysunku D. 

Uwaga: HEPA i filtry węglowe nie powinny być myte wodą. 
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 Czyszczenie czujnika jakości powietrza  

Na czujniku jakości powietrza mogą osadzać się zabrudzenia i  te mogą 

uniemożliwić dokładny pomiar jakości powietrza w pomieszczeniu. Aby zapewnić 

optymalną pracę, czujnik należy wyczyścić po każdej wymianie wkładu filtra. 

 

1) WAŻNE: Najpierw odłącz oczyszczacz powietrza od gniazda elektrycznego. 

2) Otwórz białe drzwiczki dostępu po lewej stronie oczyszczacza powietrza. 

Zobaczysz mały otwór. 

3) Przy pomocy delikatnie zmoczonego wacika ostrożnie wyczyść soczewkę 

czujnika jakości powietrza. 

4) Wysusz soczewkę czujnika jakości powietrza drugą suchą stroną wacika. 

5) Zamknij białe drzwiczki dostępu po lewej stronie oczyszczacza powietrza. 

6) Podłącz oczyszczacza powietrza do gniazda elektrycznego, aby kontynuować 

czyszczenie powietrza. 
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Rozwiązywanie problemów  

Awaria Kontrola Rozwiązanie 

Urządzenie nie działa. Upewnij się, że urządzenie 

jest włączone za pomocą 

przycisku Power. 

Włącz urządzenie. 

Upewnij się, że wtyczka nie 

jest luźna. 

Podłącz prawidłowo wtyczkę 

do sprawnego gniazdka 

elektrycznego. 

Upewnij się, że panel 

przedni jest prawidłowo 

zainstalowany. 

Zainstaluj prawidłowo 

przednią część urządzenia. 

Urządzenie emituje tylko 

bardzo słaby dźwięk i 

wydobywa się tylko słaby 

strumień powietrza. 

Upewnij się, że pokrywa 

filtra PE jest zdjęta. 

Usuń opakowanie PE i 

zainstaluj filtry w prawidłowej 

kolejności. 

Sprawdź, czy powietrze 

wylotowe nie jest 

zablokowane. 

Wyłącz urządzenie i usuń 

wszystkie przeszkody. 

Powietrze wydychane 

śmierdzi. 

Sprawdź, czy w pobliżu 

źródła powietrza nie ma 

żadnych śmierdzących 

przedmiotów 

Usuń przedmioty, które 

powodują nieprzyjemny 

zapach. 

Upewnij się, że nie musisz 

wymieniać filtrów. 

Wymień filtry w urządzeniu. 
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Ostrzeżenia 

 Używaj tylko napięcia zasilającego 230 V, 50 Hz. W przeciwnym razie może dojść 

do pożaru lub porażenia prądem. 

 Nie zginaj ani nie skręcaj przewodu zasilającego, nie rób na nim węzłów ani nie 

ciągnij go w pobliżu lub w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze. Uszkodzenie 

kabla może spowodować pożar lub porażenie prądem. 

 Nie kładź na kablu ciężkich przedmiotów ani nie przyciskaj go. 

 Jeśli kabel jest uszkodzony lub jest uszkodzona wtyczka i wypadła z gniazda, nie 

używaj go. 

 Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. 

 Nie wymieniaj kabla samodzielnie. Jeśli jest uszkodzony, skontaktuj się z Centrum 

Serwisowym. 

 Regularnie czyść kurz i brud na wtyczce i kablu. 

 

 

 

Dane techniczne 

Produkt Oczyszczacz powietrza SINCLAIR 

Oznaczenie modelu SP-45A 

Napięcie zasilania 220-240 V~ / 50 Hz 

Maksymalny pobór mocy 80 W 

Poziom ciśnienia akustycznego  Maks. 55 dB(A) 

Zalecany rozmiar pokoju nawet 45 m
2
 

Prędkość czyszczenia powietrza (CADR) 340 m
3
/h / 205 CFM 

Temperatura robocza / wilgotność 0–40 °C / 20–90 % 

Wymiary produktu 374 × 594 × 201 mm 

Waga produktu netto / brutto 6,8 / 8,5 kg 
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Producent 

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 

1-4 Argyll St. 

LONDON  

W1F 7LD 

United Kingdom 

 

www.sinclair-world.com 

Urządzenie zostało wyprodukowane w Chinach (Made in China). 

 

Przedstawiciel, Serwis 

SINCLAIR Global Group s.r.o. 

Purkyňova 45 

Brno 612 00 

Republika Czeska 

 

SERWIS 

Numer kontaktowy w Polsce: 0048 606 239 979 

Informacje na temat produktu można znaleźć na stronie: www.sinclair.pl 

Email: info@sinclair.com.pl 
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Ekologia 

 

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych 

odpadów komunalnych. Aby zapobiec potencjalnym szkodom 

środowiskowym lub zdrowiu ludzkiemu wynikającemu z niekontrolowanego 

usuwania odpadów, przenieś je w sposób odpowiedzialny do recyklingu, aby 

promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. 

Aby zutylizować zużyty sprzęt, użyj odpowiedniej zbiórki odpadów lub 

skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może zabrać 

ten produkt do recyklingu przyjaznego dla środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


