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VLASTNOSTI VÝROBKU  OBSAH 

ANIONTOVÝ REŽIM: 
Pozitivní ionty vyskytující se ve vzduchu jsou 
vyzařovány některými spotřebiči, jako jsou rádia a 
televize. V ANIONTOVÉM režimu jsou vypouštěny 
negativní ionty. Tyto ionty se vyskytují v přírodě na 
místech s dobrým prostředím, jako jsou například 
hory. Vzduch se stane svěžím, podobně jako 
horský vzduch. 
FOTO KATALYTICKÝ REŽIM: 
V tomto režimu jsou nežádoucí pachy uvolňované 
z papíru, nábytku, čistících prostředků, hlíny, 
baktérie a virusy, cigaretový kouř, plyny vzniklé 
nedokonalým spalováním ohnišť na dřevo nebo 
obsažené v kouři jako oxid uhelnatý, prach 
(dokonce i velmi jemný prach PM10 a PM2,5) 
redukovány. Dále, jsou snižovány koncentrace 
toxických plynů ve vzduchu jako benzen, 
trichloretylen, folmardehyd, amoniak, kysličník 
siřičitý. 
Díky činnosti UV lamp je účinnost foto katalytického 
filtru na plyny několika set násobně vyšší, než 
v případě použití filtru z aktivního uhlí, který je 
běžný v jiných zařízeních pro čištění vzduchu. 
Systém nevyžaduje výměnu filtru. 
Zadržuje částice, které mají průměr menší, než ten, 
který je schopen zachytit HEPA filtr. 
Ve FOTO KATALYTICKÉM režimu pracuje funkce 
ionizace najednou se dvěmi UV lampami. 
REŽIM STERILIZACE: Podobný jako režim foto 
katalytický, ale s tím rozdílem, že místo 2 lam jsou 
v provozu 3. 
HEPA filtr: Zadržuje chlupy ze zvířat, pyl a částice 
s průměrem vyšším než 0,3 mikronu. 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

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 doporučujeme, aby jste umístili čistič vzduchu nejméně 50 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 úchytku na zadní straně. 

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. 

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. 

Neprovozujte zařízení bez HEPA filtru, jinak může dojít k úniku UV světla. 

Umístěte zařízení z dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob, aby nedošlo k nehodám. 

Nečistěte zařízení rozpouštědly nebo benzínem. Nečistěte UV lampy vodou, používejte pouze 

suché textilie. 

Do vzduchových otvorů nestrkejte prsty ani jiné předměty. 

V obdobích, kdy zařízení nepoužíváte, 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. 
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POPIS ČISTIČE VZDUCHU 

 

A. Ovládací panel 

B. UV lampa – 3 ks 

C. HEPA filtr 

D. Vrchní filtr 

E. Foto katalytický filtr 

F. Kryt vrchního filtru 

G. Ovládací panel (vstup vzduchu) 

H. Dálkové ovládání 

I. Úchytka 

J. Výstup vzduchu 

K. Napájecí kabel 

1. Vrchní filtr. Jeho hlavní funkcí je odfiltrování největších částic tak, aby byla prodloužena 

životnost HEPA filtru.  

2. HEPA filtr. Tento filtr zachycuje částice s průměrem větším než 0,3 mikrony a účinně 

odstraňuje pyl, kouř, srst zvířat a prach. 

3. Foto katalytický filtr. Spolu se světlem vyzařovaným UV lampami je jeho účinnost třistakrát 

vyšší než je účinnost filtru z aktivního uhlí. Je schopen efektivně rozkládat toxické plyny a 

virusy bez vedlejších produktů.  Dále má speciální vlastnosti spočívající v jeho regeneraci a 

samočištění a teoreticky není nutné jej měnit.  

4. Ionizátor. Dodává velké množství záporných iontů. 
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OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
 

A. ZAPNOUT/VYPNOUT 
 

B. ANIONT (IONIZACE) 
C. FOTO KATALÝZA 
D. STERILIZACE 
E. OBNOVENÍ  
F. RYCHLOST VZDUCHU 
G. ČASOVAČ 
H. UV LAMPY 
I. KONTROLKA VÝMĚNY FILTRU 

(ÚDRŽBA) 
J. RESET 

Čistič vzduchu může být ovládán jak ovládacím panelem tak dálkovým ovládáním. 

Tlačítko zapnout/vypnout: Stiskněte tlačítko ON/OFF (A), kontrolka začne svítit. Zařízení 

začne pracovat ve FOTOKATALYTICKÉM režimu čištění s nastavením střední rychlostí se 

dvěmi zapnutými UV lampami. 

Nastavení rychlosti: Nastavte rychlost proudění vzduchu (VYSOKÁ STŘEDNÍ NÍZKÁ) 

stisknutím tlačítka WIND. 
Zapnutí časovače: Stiskněte tlačítko TIMER (G) a nastavte čas zapnutí (1h, 2h, 4h, 8h). 
Pokud je indikátor (kontrolka) vypnutý, časovač není nastaven. 
Funkce ionizace: Stisknutím tlačítka ANION (B) budou vytvářeny záporné ionty. 

Foto katalýza a funkce sterilizace: Stisknutím tlačítka PHOTOCATALYSIS a 

STERILIZATION bude probíhat proces foto katalýzy a sterilizace najednou. 

Pokud bude funkce sterilizace zvolena spolu s časovačem, zařízení bude automaticky 

nastaveno do foto katalytického režimu. 

Obnovení: V režimu obnovení se zapnou pouze dvě UV lampy bez proudění vzduchu. 

Funkce obnovení je potřebná k tomu, aby byl vyčištěn foto katalytický filtr pomocí UV lamp 

bez cirkulace vzduchu. 

Stav UV lamp: 
Kontrolky v levém horním rohu ovládacího panelu ukazují stav UV lamp. Při práci zařízení ve 

foto katalytickém režimu se rozsvítí dvě kontrolky. 

V provozu v režimu sterilizace budou svítit tři kontrolky. Pokud nebude svítit ani jedna 

kontrolka, zkontrolujte UV lampy:  Mohou být nefunkční. 
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Dálkové ovládání musí být při použití namířeno na přijímač signálu na zařízení. 
Ujistěte se, že v cestě signálu nejsou žádné překážky. Ve chvíli, kdy zařízení přijímá signál 
jednotka vydá zvuk. Předcházejte poškození dálkového ovládání. Nevystavujte je přímému 
slunečnímu záření e nepokládejte jej blízko zdroje tepla. 
 
 

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 

Vypněte čistič vzduchu a odpojte jej od přívodu elektrické energie před tím, než jej budete 
rozkládat a skládat. 

V zařízení je nutné měnit vrchní filtr, HEPA filtr a lampy v doporučených intervalech. 
Životnost HEPA filtrů a lamp se mění dle množství hodin, po které je zařízení v provozu. 
Nečistěte čistič vzduchu vodou nebo jinými kapalinami. 

Rozložení a složení předního panelu 

Uchopte spodní část předního panelu a pohněte s ním směrem k sobě a nahoru. Věnujte 
pozornost ochraně spínače, které je umístěn nahoře hned pod předním panelem. Pokud 
odstraníte přední panel, zařízení se automaticky vypne. 

Pokud poškodíte spínač, nebude jednotka fungovat. 

Náhrada vrchního filtru (doporučená výměna každý měsíc) 

Vrchní filtr můžete mýt, ale doporučujeme ho měnit každý měsíc. V balení zařízení při koupi 
je také 6 náhradních vrchních filtrů. Aby jste mohli vrchní filtr vyměnit, musíte odejmout 
přední panel a černé jazýčky zatlačit směrem dolů. 
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Výměna HEPA filtru (doporučeno každých 6 měsíců) 

Odstraňte přední panel, vytáhněte vrchní filtr a pak HEPA filtr. Do původního místa 
vložte nový HEPA filtr a pak vrchní filtr. Přední panel umístěte opět do původní 
pozice. 

Výměna UV lamp (průměrná životnost 5000 – 8000 hodin) 

Rukama uchopte horní a dolní část lampy a otočte ji proti směru otáčení hodinových 
ručiček, tak, aby ji bylo možné vyjmout skrz otvory v objímkách. Při vytahování ji zatlačte dlů 
a potáhněte k sobě. Do otvorů objímek vložte náhradní lampu a otočte ji ve směru otáčení 
hodinových ručiček tak, aby byla pevně uchycena. 

 

Nasazení předního panelu 

Aby jste nasadili přední panel musíte zatlačit na horní háčky rámu a zatlačit panel do něj. 

Čištění foto katalytického filtru 

Každé dva týdny uveďte zařízení do regeneračního režimu na 1-4 hodiny stisknutím tlačítka 
REVIVAL. Tato operace je nutná, aby se foto katalytický filtr vyčistil a pracoval při čištění 
vzduchu na plný výkon. 

KONTROLKA ÚDRŽBY 

Pokud se rozsvítí kontrola údržby (MAINTENANCE), proveďte následující: Vyčistěte 
(vypláchněte) vrchní filtr v neutrálním čistícím prostředku a nechte jej volně vyschnout. 
Nepoškoďte jej poškrábáním. Vrchní filtr potřebuje vyčištění jednou za dva týdny a výměnu 
jednou za měsíc. 

Zkontrolujte HEPA filtr a vyměňte jej před tím, než zčerná (zčernalý filtr již nemá žádnou 
filtrační účinnost). Po dokončení údržby a výměně HEPA filtru použijte jehlu a stiskněte 
tlačítko RESET pro vypnutí kontrolky údržby. 
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POTÍŽE A ŘEŠENÍ 
 

PROBLÉM PŘÍCINA ŘEŠENÍ 
Čistič vzduchu 
nefunguje 

- Zástrčka není správně zasunutá do 
zásuvky 

 
- Zásuvka nebo zástrčka je uvolněná 

nebo poškozená 
 
- Přední panel není správně nasazen 
 
 

- Správně zasuňte zástrčku do 
zásuvky 

 
- Zkontrolujte zásuvku a 

zástrčku 
 
- Zkontrolujte přední panel a 

nasaďte jej správně 

Dálkové ovládání 
nepracuje 

- Baterie není vložena / je vybitá 
 
- Dálkové ovládání nebylo správně 

zaměřeno na zařízení 
 
- Ve směru signálu je překážka 
 

- Vyměňte baterii 
 
- Správně namiřte 
 
 
- Odstraňte překážky 

Nízká účinnost filtrace - Vrchní filtr je zanesený 
 
- Mřížky vstupu/výstupu vzduchu jsou 

zanesené 
 
- HEPA filtr je zanesený 

- Vyčistěte/vyměňte vrchní filtr 
 
- Odstraňte překážky 
 
 
- Vyměňte HEPA filtr 

www.argoclima.com
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