
 

Jonio Design 

Čistič vzduchu 

HEPA Fitr 

 

Filtr z aktivního uhlí 

 
ionizátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ionizátor: Ionizátor emituje do vzduchu velké množství záporných iontů, které se vyskytují 
v prostředí jako jsou hory, vodopády apod. Tyto záporné ionty pozitivně ovlivňují lidské tělo a 
dodávají mu pocit pohody. HEPA filtr: Zadržuje chlupy ze zvířat, pyl a částice s průměrem 
vyšším než 0,3 mikronu. 

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

• Tyto instrukce si pozorně přečtěte před tím, než začnete používat zařízení. 
• Před použitím zařízení zkontrolujte technické informace uvedené na štítku a ujistěte 

se, zda tyto korespondují s napěním ve vaší elektrické síti. 
• Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch. Dodržujte minimální vzdálenost 60 cm 

od záclon, nábytku, stěn a jiných povrchů, které by mohly představovat překážku 
v proudění vzduchu. 

• Pro lepší cirkulaci vzduchu se doporučuje ustavit čistič vzduchu nejméně 90 cm od 
podlahy. 

• Nepoužívejte v případě, že je napájecí kabel poškozen, nebo dojde k uvolnění 
koncovky. V opačném případě se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, 
způsobení zkratů a vzniku požáru. 

• Nepoškoďte napájecí kabel tím, že jej tahem vytahujete ze zástrčky, neveďte ho kolem 
ostrých hran, navíjejte ho, nezatěžujte ho těžkými objekty a neumísťujte ho blízko 
horkých povrchů. 

• Při vytahování kabelu ze zástrčky ho uchopte za koncovku, ne za kabel. 
• Před vytažením ze zástrčky nejprve spotřebič vypněte. 
• Při přenášení zařízení použijte úchytky na bocích. Nepoužívejte prodlužovaní šňůry. 
• Zařízení nijak neupravujte. Pokud je nutná výměna napájecího kabelu, kontaktujte 

servisní centrum společnosti ARGO. 
• Před čištěním zařízení nebo výměnou filtrů jej vypněte a odpojte od přívodu elektrické 

energie. 
• Nikdy se nedotýkejte zástrčky čističe záduchu vlhkýma rukama. Neprovozujte 

v případě, že použijete v místnosti hubící prostředek na hmyz. 
• Zařízení je vybaveno ochranou proti kapkám, proto je možno jej používat pouze uvnitř 

domů a ne v blízkosti kamenů, van a jiných objektů, které mohou být zdrojem vlhkosti. 
• Zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Neprovozujte blízko zdroje tepla. 

Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů jako jsou např. zemní plyn nebo propan. 
• Umístěte zařízení z dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob, aby nedošlo k nehodám. 
• Nečistěte zařízení rozpouštědly nebo benzínem. Používejte pouze suché textilie. 
• Do vzduchových otvorů nestrkejte prsty ani jiné předměty. 
• V obdobích, kdy zařízení nepoužíváte po delší dobu, vytáhněte kabel ze zástrčky. 
• V případě, že zařízení vyhazujete (zákonným způsobem), vytáhněte z dálkového 

ovládání baterie a vyhoďte je do odpadu k tomu účelu vyhrazeného 



POPIS ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ VZDUCHU 

Ionizátor 
Tento čistič vzduchu produkuje záporné ionty. Záporné ionty se vyskytují v prostředí jako 
jsou hory, vodopády nebo mořské pobřeží. Tyto záporné ionty pozitivně ovlivňují lidské 
tělo, zlepšují metabolismus a dodávají mu pocit pohody. 
Zařízení je vybaveno generátorem záporných iontů, který jich dokáže vyrobit velké 
množství. 

Pokročilý filtrační systém 
Jedna z specifických vlastností tohoto zařízení spočívá v pokročilém čtyřfázovém 
filtračním systému, který se skládá z vrchního filtru, HEPA filtru, studeného katalytického 
filtru a filtru s aktivním uhlím, vše v jednom tak, aby byla výměna jednoduchá. 

LCD displej 
Ionizační funkce, ventilace a doba provozu se zobrazuje na displeji. 

OVLÁDACÍ PANEL 

 

1. UKAZATEL ANIONTŮ  2. UKAZATEL RYCHLOSTI VENTILÁTORU 
3. UKAZATEL ČASOVAČE  4. KONTROLKA ZAPNUTO/VYPNUTO 
5. ZAPNUTÍ ZÁPORNÝCH IONTŮ 6. ZMĚNA RYCHLOSTI VENTILÁTORU 
7. ZAPNUTÍ ČASOVAČE 

1. NASTAVENÍ RYCHLOSTI 
Po zapnutí zařízení budou otáčky ventilátoru nastaveny na minimum a kontrolka nízkých 
otáček je zobrazena na displeji. Pokud budete chtít zrychlit čištění vzduchu, stiskněte 
jednou nebo dvakrát tlačítko SPEED. Pak se otáčky ventilátoru zvýší na střední nebo 
nejvyšší rychlost a indikátor na displeji se změní dle nastavené hodnoty. 
2. NASTAVENÍ ČASOVAČE 
Minimální nastavení časovače je na 1 hodinu. Stisknutím tlačítka TIMER se hodnota 
zvýší o jednu hodinu.  Nejdelší doba, která lze nastavit je 12 hodin. Po nastavení 
časovače bude nastavená hodnota snižována minutu po minutě. Po uplynutí nastavené 
doby se zařízení vypne. 
3. FUNKCE IONIZACE 
Pokud chcete, aby současně pracoval ionizátor i HEPA filtr, stiskněte tlačítko ANION. 
Na displeji se zobrazí kontrolka vytváření záporných iontů. 



4. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
Toto zařízení je kromě ručního ovládacího panelu vybaveno také dálkovým 
ovládáním. 
5. FUNKCE PAMĚTI 
Předchozí nastavení si zařízení pamatuje a po jeho vypnutí a opětovném zapnutí 
tlačítkem ON/OFF bude pracovat ve stejném režimu, jako před jeho vypnutím. 

POPIS ZAŘÍZENÍ 

 

VÝSTUP VZDUCHU 

HORNÍ KRYT 
ČASOVAČ 
RYCHLOST 
ANIONTY 
ZAPNOUT/VYPNOUT 
LCD DISPLEJ 
 
 
PRAVÝ PROFIL 
 
PŘEDNÍ KRYT 
 
VSTUP VZDUCHU 
LEVÝ PROFIL 
 

ZÁKLADOVÁ DESKA 
VSTUP VZDUCHU 
ZADNÍ KRYT 
 
 
VYSOCE ÚČINNÝ FILTR 



POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

 

ZAPNOUT/VYPNOUT 
RYCHLOST VENTILÁTORU 

ZÁPORNÉ IONTY
ČASOVAČ

Technické detaily 
1. Napájecí napětí: AC 220 V - 240 V 
2. Frekvence: 50 Hz 
3. Spotřeba: 30 watt 
4. Úroveň hluku: 30 dB 
5. Záporné ionty: 3 milióny iontů/cm3 (ve vzdálenosti 10 cm od místa výstupu 
vzduchu) 
6. Maximální vzdálenost od zařízení pro použití dálkového ovládání: 6 m 
7. Provozní omezení: Teplota -10°C-55°C Vlhkost < 95 % 
8. Otáčky motoru: < 1300 ot/min 

STRUKTURA SLOŽENÉHO FILTRU 

 

Vrchní filtr: Efektivně odstraňuje ze vzduchu prach a 
bakterie o průměru větším než 20 µm a tím prodlužuje 
životnost HEPA filtru. 

HEPA filtr účinně zachycuje prachové částice, pyly a 
bakterie o průměru větším než 0,3 µm a tím přispívá 
k čištění vzduchu a udržuje ho čerstvý. 

Studený katalytický filtr: Tento filtr je schopen rozkládat 
nebezpečné plyny ve vzduchu jako jsou formaldehyd, 
oxid uhelnatý, amoniak, merkaptan etyl, sirovodík a 
také má funkci antibiózy.  Je účinný při okolní teplotě 
a nevyžaduje osvětlení. 

Filtr z aktivního uhlí může efektivně odstraňovat 
škodliviny ze vzduchu. 



INSTALACE FITRU 

 

Potáhněte vrchní část předního krytu, 
která se pak otevře. 

Přední kryt odstraňte. 

Nejprve zasuňte horní část filtru, pak 
zatlačte dovnitř jeho spodní část. 

Při nasazování předního krytu nejprve 
zasuňte spodek a pak teprve vrch. 



VAROVÁNÍ 

 
 

Nezasunujte kabel do zásuvky, ani jej 
nevytahujte s mokrýma rukama. 

Koncovku kabelu zasuňte do zásuvky pevně, 
aby nedošlo k uvolnění. 

 

 
 

Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte 
jej. Neprovozujte zařízení s poškozeným 

kabelem. 

Před výměnou filtru zařízení vypněte. Pouze 
odborní pracovníci mohou otevírat horní a 

zadní kryt. 

 
Je zakázáno vkládat cokoliv do mřížky výstupu 

vzduchu. 
Nepoužívejte zařízení v koupelně nebo 

v místnostech se zvýšenou vlhkostí.  

 
 



UPOZORNĚNÍ 

Na zařízení si nesedejte. 

Při použití zařízení v kuchyni otevřete 
okno. 

Do blízkosti zařízení nepokládejte 
hořlavé předměty, aby nedošlo 
k požáru. 

Na zařízení nestříkejte jakékoliv 
kapaliny. 



(ÚDRŽBA) 

Zkontrolujte HEPA filtr a vyměňte jej před tím, než zčerná (zčernalý filtr již nemá žádnou filtrační 

účinnost). 

Doporučujeme, aby jste vyměnili filtr nejméně jednou za rok. 

Pro výměnu filtru postupujte dle pokynů uvedených v kapitole „Instalace filtru“. 

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 
 

Problém Možná příčina Řešení 

Není přívod el. energie. Zkontrolujte přívod el. energie. Zařízení nepracuje 

Manuální ovládání 

nepracuje správně 

Zavolejte způsobilou osobu 

k opravě zařízení. 

Vysoká vlhkost vzduchu. Před použitím zařízení snižte 

vlhkost v místnosti např. 

klimatizační jednotkou.  

Vysoká hlučnost 

Filtr je špinavý. Nahraďte filtr novým. 

www.argoclima.com 

VYROBENO V ČÍNĚ  


