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Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační

                                   NÁVOD K OBSLUZE
                                MODEL

                      MC707VM-S
                      MC707VM-W

DAIKIN FOTOKATALYTICKÁ ČISTIČKA VZDUCHU

 

Česky
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Vlastnosti
1 Výkonné odstraňování zápachu
Výkonné odstran ní pach  jejich rychlým rozklademě ů
2 Odstraňování formaldehydu
Rychlý rozklad formaldehydu a dalších molekul, které stále znovu 
vznikají, jejich ú inným rozkladem na výstupu zč  trsových výboj .ů
(Trsový výboj šumí, ale není to nep irozené).ř
3 Odstraňování virů a pylů
Energie vycházející z trsových výboj  vytvá í ve fotokatalytickém filtruů ř  
ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl , spór plísní a rozto . č ě ů čů
4 Co je trsový výboj
Jedná se o funkci, která zaručuje rychlé rozkládání pachů a škodlivých 
plynů tím, že uvnitř čističky vzduchu vytváří okysličující 
vysokorychlostní elektrony. (Je to bezpečné, protože vysokorychlostní 
elektrony se vytváří i mizí uvnitř systému).

Příslušenství
Kontrola p ibaleného p íslušenství.ř ř

Filtry
(7 útržk )ů

Bio-filtr
(1 útržek)

Bezdrátové dálkové 
ovládání
(Baterie tvaru mince 
CR2025 je vložena, ale 
nezapojena)

Tipy pro správné 
používání
• Vyberte si v místnosti místo, které umožní cirkulaci vzduchu.
• Výstup vzduchu je sm rem vzh ru sě ů  mírným naklon ním doprava.ě
• Pokud budete chtít odstranit prach z domácnosti, pak bude  

nejú inn jší umístit isti ku u podlahy. Pokud budete chtít pohlcovat č ě č č
cigaretový kou , pak bude nejú inn jší umístit isti ku v místnosti do ř č ě č č
vyšší polohy.

• Pokud isti ku umístíte na prot jší st nu oproti umíst ní klimatiza níč č ě ě ě č  
jednotky, pak se  zvýší ú innost cirkulace vzduchu (efekt cirkulujícího č
proud ní, viz obrázek níže).ě

• Klimatizace, která je v místnosti v provozu, hlídá kolísání teploty 
a isti ka sou asn  istí vzduch.č č č ě č
• Distribuci vzduchu si nastavte tak, aby se vzduch p ivád l doř ě  
celého prostoru.
• isti ku postavte na takové místo, kde budou všechny její nožkyČ č  
stát stabiln , vyvarujete se tak p ípadných vibrací celého p ístroje.ě ř ř  

Specifikace
Model MC707VM-S, MC707VM-W

Napájení 1ø220-240/220-230V 50/60Hz
Venkovní rozm ryě 533×425×213

P íkon (W)ř 55/55 (Turbo)
Pr tok vzduchu (mů 3/h) HH: Turbo 420/420

H : Vysoké otá ky 285/285č
M : St ední otá ky 180/180ř č
L : Nízké otá ky 120/120č
LL : Tiché nejnižší otá ky 60/60č

Aplikovatelná plocha místnosti – 48m2

Hmotnost 8,7kg

1 / Česky 

1 útržek instalován 
na zadní stran  filtrě ů 
a 6 útržk  naů  
vým nu je vě  úložném 
prostoru isti kyč č
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Bezpečnostní opatření
• Manuál uložte na takové místo, kde jej obsluha bude moci snadno 
najít.
• P ed spušt ním jednotky do provozu si nap ed pozorn  p e t teř ě ř ě ř č ě  
tento manuál.
• Z bezpe nostních d vod  si obsluha musí pozorn  p e ístč ů ů ě ř č  
následující varování.
• Tento manuál d lí výstrahy na VAROVÁNÍ a UPOZORN NÍ.ě Ě  
Postupujte podle všech upozorn ní, uvedených níže: pro zaru eníě č  
bezpe nosti jsou všechny velmi d ležité.č ů

VAROVÁNÍ
Pokud se nebudete t mito pokyny p esn  ídit, jednotka m že zp sobitě ř ě ř ů ů  
poškození majetku, poran ní osob nebo úmrtí.ě

UPOZORNĚNÍ
Pokud se nebudete t mito pokyny p esn  ídit, jednotka m že zp sobitě ř ě ř ů ů  
malé nebo st edn  velké poškození majetku nebo zran ní osob.ř ě ě

Nikdy to ned lejte.ě Vždy postupujte podle 
následujících pokyn .ů

isti ky vzduchu(v etnČ č č ě 
dálkového ovlada e) seč  
nikdy nedotýkejte 
mokrýma rukama.

isti ka vzduchu (v etnČ č č ě 
dálkového ovlada e)č  
nesmí p ijít do stykuř  
s vodou.

-----------------------VAROVÁNÍ------------------------
• Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je poškozený.
Používání poškozeného napájecího kabelu je vysoce nebezpe né;č  
pokud se napájecí kabel poškodí, musíte ho vym nit za kabel, kterýě  
obdržíte od výrobce nebo od autorizovaného servisního technika. 
Nikdy ho nevym ujte za n jaký vlastní kabel.ěň ě
• Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte toto zařízení
Neoprávn ný zásah m že vést ke vzniku požáru a/nebo k porušeě ů  
za ízení.ř
• Zařízení neobsluhujte mokrýma rukama.
M že dojít ků  zasažení elektrickým proudem.
• Nepoužívejte jiné napájení, než je uvedené na štítku zařízení.
M že dojít ke vzniku požáru nebo ků  zasažení elektrickým proudem.
• Nepoškozujte kabel elektrického napájení, kabel si sami 
nesetavujte, neohýbejte jej silou, kabel se nesmí natahovat ani 
kroutit. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, ani ho 
mezi mezi žádné předměty neumísťujte.
Pokud se kabel elektrického napájení poškodí, m že dojít ke vznikuů  
požáru nebo k zasažení elektrickým proudem.
• Předtím, než budete měnit filtry, čistit nebo přemísťovat 
zařízení, vždycky napřed zařízení vypněte (OFF) a vytáhněte 
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
Provád ní prací, když za ízení je spušt né (ON), m že vést ke vznikuě ř ě ů  
požáru a/nebo k zasažení elektrickým proudem.
• Nepoužívejte napájecí kabel, jestliže bude poškozený nebo 
uvolněný v zásuvce.
Používání napájecího kabelu jinak než p i správných provozníchř  
podmínkách, m že vést ke zkrat m a následn  ků ů ě  zasažení 
elektrickým proudem a/nebo ke vzniku požáru.
• Zařízení nepoužívejte ve vlhkých prostorách nebo v prostorách, 
kde může být mokro, jako například v koupelně.
Kontakt s vodou m že vést ků  zasažení elektrickým proudem nebo k 
poškození za ízení.ř
• Zařízení nepoužívejte v prostorách, kde se v ovzduší vyskytují 
olejové částice, jako například částice motorového oleje.
Je zde nebezpe í vzniku trhlin, elektrického šoku nebo vznícení.č
• Výstup vzduchu nebo hlavní jednotka nesmí přijít do styku 
s vodu.
Mohlo by dojít k požáru nebo k poran ní elektrickým proudemě .

--------------------- UPOZORNĚNÍ------------------
• Zařízení nepoužívejte v blízkosti světelného zdroje (do 1m).
M že se snížit citlivost p íjmu dálkového ovlada e a m že dojít ke zm nů ř č ů ě ě 
barvy.

• Zařízení nepoužívejte ve venkovním prostředí a tam, kde by bylo 
vystaveno přímému slunečnímu záření.
P ímé slune ní zá ení m že zeslabovat p íjem signálu dálkového ovlada eř č ř ů ř č  
a zm nit barvu oplášt ní za ízení.ě ě ř
• Zařízení nepoužívejte v blízkosti tepelného zdroje jako například 
blízko ohřívače.
Teplo m že zm nit barvu a zdeformovat oplášt ní.ů ě ě
• Zařízení a dálkové ovládání udržujte ve vzdálenosti minimálně 2m od 
osvětlení, televizorů, radiopřijímačů, stereofonních aparatur a antén.
Toto za ízení m že narušovat televizní obraz a vytvá et rušení. Iluminaceř ů ř  
m že zeslabit citlivost p íjmu signálu dálkového ovlada e a zm nit barvuů ř č ě  
oplášt ní za ízení.ě ř
• Zařízení nepoužívejte místo kuchyňských ventilátorů nebo digestoří.
Nep íznivé podmínky používání mohou zkrátit dobu, za kterou bude nutnéř  
vym nit p edfiltr a ioniza ní filtr, a mohou také vést k poškození za ízení.ě ř č ř
• Zabraňte tomu, aby se do zařízení společně se vzduchem nenasály 
nějaké hořlavé látky (spreje na vlasy, atd.), jiskry a vznětlivé látky 
Takové látky mohou zp sobit požár.ů
• Nedávejte prsty ani žádné cizí předměty do vstupních nebo 
výstupních otvorů zařízení.
M že dojít ků  zasažení elektrickým proudem nebo k poškození za ízení.ř
Je zde nebezpe í, že vám motor zachytí ruce a m žete se poranit.č ů
• Spotřebič není určen k tomu, aby jej bez dozoru používaly děti nebo 
osoby s tělesným nebo duševním postižením.
• Děti musí být pod dozorem, aby bylo možné zaručit, že si se 
spotřebičem nebudou hrát.
• Pokud používáte pesticidy pro interiérovou dezinfekci vypařovanými 
látkami, zastavte provoz čističky vzduchu, aby se do zařízení nemohla 
nasát žádná chemikálie.
Chemické komponenty se budou hromadit uvnit  za ízení a v závislosti nař ř  
vaší fyzické kondici, m žete reagovat na podrážd ní, což je pro vašeů ě  
zdraví škodlivé.
• Pokud budete zařízení používat společně se zvlhčovačem, pak 
zabraňte tomu, aby se mžení nasávalo přímo do čističky.
Nasátí mžení m že vést ků  zasažení elektrickým proudem a/nebo k 
poškození za ízení.ř
• Neblokujte vstup nebo výstup.
Zablokované otvory mohou snižovat výkon (vzduch se nebude istit v rámcič  
celé místnosti) a/nebo to m že vést k poškození za ízení.ů ř
• Na zařízení nebo do jeho blízkosti neumísťujte žádné nádoby, které 
mohou obsahovat vodu, jako například akvária nebo vázy na květiny. 
Pokud se do za ízení dostane voda, m že dojít kř ů  zasažení elektrickým 
proudem nebo k funk ní poruše za ízení.č ř
• Zařízení neotírejte benzínem nebo ředidlem, nestříkejte na zařízení 
sprej na hubení hmyzu.
Podobné látky mohou zp sobit vznik trhlin, zasažení elektrickým proudemů  
a/nebo vznik požáru.
• Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vytáhněte napájecí 
kabel ze zásuvky.
Elektrický pr raz m že vést k svodovému proudu a následn  k zasaženíů ů ě  
elektrickým proudem a/nebo m že dojít ke zkratu, který m že zp sobitů ů ů  
požár.
• Při vytahování ze zásuvky držte konec zástrčky napájecího kabelu a 
ne napájecí kabel.
M že dojít k zasažení elektrickým proudem nebo ke zkratu, což m žeů ů  
zp sobit požár.ů
• Zařízení neprovozujte, jestliže bude vyjmutý předfiltr nebo 
odvinovací filtr.
M že to zp sobit funk ní poruchu za ízení.ů ů č ř
• Na zařízení si nesedejte, nestoupejte na ně, ani s ním netřeste.
M že to zp sobit funk ní poruchu za ízení.ů ů č ř
• Zařízení nepoužívejte, jestliže bude naboku nebo bude nakloněné.
M že to zp sobit funk ní poruchu za ízení.ů ů č ř
• Pokud budete současně používat další zařízení s hořákem, pak 
prostor aktivně větrejte. 
Toto za ízení nem že odstra ovat oxid uhelnatý.ř ů ň
Pokud v trání nebude dostate né, m že dojít k otrav  oxidem uhelnatým.ě č ů ě
• Zařízení nepoužívejte v místech, kde se vyskytuje velké množství 
sazí, jako jsou kuchyně, nebo v místech, kde se vyskytuje kovový 
prach, výbušný nebo korozívní plyn.
M že dojít ke vzniku požáru nebo k funk ní poruše za ízení.ů č ř

Česky / 2

Toxické látky, jako nap íklad kou  zř ř  cigaret (oxid uhli itý) nelze odstra ovat.č ň
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Označení a funkce 
jednotlivých částí 

 Hlavní jednotka
Přední strana

1 Čelní panel
2 Hlavní displej jednotky (Strana 4)
Ukazuje provozní stav.
3 Předfiltr (zelený)
Zachycuje pom rn  velké ástice a prach.ě ě č
4 Plazmový ionizátor
5 Bio-filtr (bílý)
Pohlcuje viry.
6 Ionizační rámeček
7 Ionizační vedení
Malé prachové ástice, které se zachytí na p edfiltru, se kladn  nabijí,č ř ě  
takže je m že záporn  nabitý harmonikov  skládaný filtr snadn jiů ě ě ě  
pohlcovat.
8 Trsový výboj
9 Desky s opačným pólem
10 Harmonikově skládaný filtr (přední strana: bílá, zadní 
strana: černá)
Tento filtr na základ  principu statické elekt iny pohlcuje prachovéě ř  
ástice.č

11 Dezodorizační katalyzátor (černý)
Pohlcuje a rozkládá ástice, které d ív, než se vzduch vrátí zpátky doč ř  
místnosti, nebylo možné odstranit.
Poznámka: nesmí se umývat vodou.
12 Schránka na filtr
Schránka obsahuje šest náhradních harmonikov  skládaných filtr .ě ů
13 Ventilátor

Zadní strana

14 Vstup vzduchu
15 Prostor pro odkládání dálkového ovládání
Slouží pro zasunutí dálkového ovládání.
16 Držadlo
Slouží pro p enášení jednotky.ř
17 Výstup vzduchu
18 Sestava produkující záporné ionty
Vytvá í záporné ionty. Její funkcí je slu ovat kladn  nabité toxické látkyř č ě  
v místnosti, neutralizovat je a odstra ovat.ň
• Pokud se používá statická elekt ina, pak  se do asn  sníží množstvíř č ě  
vytvá ených záporných iont .ř ů
19 Úchytky pro napájecí kabel
Slouží k navinutí napájecího kabelu p i skladování jednotky.ř  
Nenavíjejte kabel p i provozu.ř
20 Napájecí kabel
21 Držák, určený pro zavěšení jednotky na zeď

3 / Česky 
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 Hlavní displej jednotky
1 

Vstup vzduchu pro čidlo prachu
Tudy vzduch vstupuje dovnit  a idlo prachu ur uje stav zne išt níř č č č ě  
vzduchu.
2 Monitorování znečištění (prach)
Ur uje stav zne išt ní vzduchu a indikuje výsledky.č č ě

• V následujícím p íklad  bude b hem prvních 7 sekund svítit pouzeř ě ě  
zelená kontrolka bez ohledu na to, jak moc bude vzduch zne išt ný.č ě
• Provoz p ímo po nastavení plazmového ionizátoru na elním paneluř č
• Provoz p ímo po zasunutí zástr ky napájení. ř č
• Citlivost nastavení idla prachu m žete m nit.č ů ě
3 Monitorování znečištění (pachy)
Ur uje zm ny pach  a indikuje výsledky.č ě ů

• M že docházet k reakcím na náhlé zm ny teploty/vlhkosti a na plynyů ě  
bez zápachu (oxid uhelnatý).
• V p ípadech, kdy nedochází ke zm nám intenzity pach , nemusí dojítř ě ů  
k žádné reakci.
• Nemusí dojít k žádné reakci na pach zví at nebo esneku.ř č
• R zní lidé mají r zné vnímání pach , takže si nemusíte povšimnoutů ů ů  
n jakého pachu, a koliv kontrolka bude svítit.ě č
• V následujícím p íklad  bude b hem první 1 minuty svítit pouzeř ě ě  
zelená kontrolka. Tento stav je standardní hodnotou citlivosti idlač  
pachu.
• Provoz p ímo po nastavení plazmového ionizátoru na elním paneluř č
• Provoz p ímo po zasunutí zástr ky napájení. ř č

4 
Indikátor automatického provozu
Svítí b hem automatického provozu.ě
5 Indikátor průtoku vzduchu (zelený) (Strana 7)
Svítí u nastaveného typu pr toku vzduchu.ů
6 Indikátor turbo režimu (zelený) (Strana 7)
Svítí b hem turbo režimu.ě
7 Indikátor pylového režimu (Strana 7)
Svítí b hem pylového režimu.ě
8 Indikátor režimu záporných iontů (Strana 7)
Indikuje provoz režimu vytvá ení záporných iont .ř ů
9 Indikátor nastavení časového spínače na VYPNUTO 
(žlutý) (Strana 7)
Indikuje nastavený as asového spína e pro VYPNUTO.č č č
Indikuje as, který již uplynul, stejn  jako as, který po nastavení ještč ě č ě 
zbývá.
10 Indikátor čištění (červený) (Strana 11,12)
Bude blikat v dob , kdy je nutné vy istit plazmový ionizátor.ě č
11 Indikátor výměny (červený) / Resetovací tlačítko
Když nastane as pro vým nu harmonikov  skládaného filtru, tatoč ě ě  
kontrolka rozsvítí, a když se tento as p ekro í, bude blikat.č ř č
Když filtr vym níte, stiskn te resetovací tla ítko. (Strana 10)ě ě č
12 Kontrolka dětské pojistky (Strana 7)
Svítí b hem používání d tské pojistky.ě ě
13 Vstup vzduchu pro čidlo pachu
Tudy vzduch vstupuje dovnit  a idlo pachu ur iuje stav pach .ř č č ů
14 Přijímač
P ijímá signály z dálkového ovlada e.ř č
15 Tlačítko pro přepínání / zastavování provozu
Pokaždé, když toto tla ítko stisknete, se provozní režim zm ní vizč ě  
tabulka níže.

(Automatický) LL (Tichý) L (Nízký)             M (Standardní)

(Stop) (Pyl) HH (Turbo) H (Vysoký)

* B hem automatického provozu bude sou asn  svítit indikátor pr tokuě č ě ů  
vzduchu.

Zelená

Prach Indikátor Vyp. Zap.

Málo

Hodně
Červená Žlutá

Žlutá

Zelená

Zelená

Prach Indikátor Vyp. Zap.

Málo

Hodně
ČervenáŽlutá

Žlutá

Zelená

Zelená

Zelená

Zelená
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 Nastavení dálkového ovladače 

1 Příprava dálkového ovladače

• Baterie je již do dálkového ovlada e č
vložená, ale dálkový ovlada  nelze č
používat, pokud ho nap ed nep ipravíte. ř ř
Dálkový ovlada  používejte, až když č
vytáhnete pr hlednou pásku z krytu ů
baterie.

2 Odkládání dálkového ovladače
• Když dálkový ovlada  nebudete č
používat, m žete jej odložit do prostoru ů
pro odkládání dálkového ovlada e.č

3 Používání dálkového ovladače
• Nami te vysíla  dálkového ovlada e ř č č
sm rem k p ijíma i hlavní jednotky. ě ř č
Pokud se vyskytne p ekážka v p enosu ř ř
signálu, jako nap íklad záclona, ř
dálkový ovlada  nebude fungovat .•č  
Vzdálenost, ze které je dálkový ovladač 
schopen vysílat, je p ibližn  6m.ř ě
.

4 Výměna baterie
1. Na zadní stran  dálkového ovlada e ě č
otev ete kryt ve sm ru šipky.ř ě
2. Baterii vym te za baterii CR2025.ěň
(Ujist te se, že jste baterii vložili stranou ě
se znaménkem + tak, jak je uvedeno na 
obrázku.)

3. Kryt vra te na p vodní místoť ů -

POZNÁMKA-------------------------------------------
• Baterie skladujte tam, kam na n  batolata a d ti nebudou mociě ě  
dosáhnout. 
Pokud by omylem došlo ke spolknutí baterie, musíte okamžitě 
kontaktovat léka e. ř
• Pokud baterii vy adíte, zaslepte kontakty izola ní páskou.ř č
Pokud jsou dohromady s jiným kovem nebo bateriemi, m že dojít ků  
zah átí, k explozi nebo ke vznícení.ř
• Baterie zaneste do blízkého obchodu s elektronikou nebo s 
fotoaparáty, nebo do hodiná ství, aby je recyklovali.ř

--UPOZORNĚNÍ-----------------------------------------
Baterie
• Vložená baterie velikosti mince je p ipravená pro po áte ní použití. ř č č
Doba její použitelnosti je 1 rok od data výroby isti ky vzduchu.č č
• Doba pro vým nu nastane asi za 1 rok, ale pokud bude p íjem jižě ř  
obtížný, vym te baterie za nové baterie velikosti mince typu CR2025.ěň
• Baterie velikosti mince, které se blíží k "doporu ené dobč ě 
použitelnosti" možná bude nutné brzy vym nit.ě
• Pokud za ízení nebudete dlouhou dobu používat vyjm te baterieř ě  
velikosti mince ven, aby jste zabránili funk nímu poškození za ízeníč ř  
nebo zran ní kv li vyte ení baterie nebo exploze.ě ů č

 Dálkový ovladač
• Neházejte ani nepokládejte dálkový ovlada  do vody.č
(M že dojít k poškození.)ů
• Tla ítka dálkového ovlada e nema kejte ostrými p edm ty.č č č ř ě
(M že dojít k poškození.)ů
• Signály se nemusí dob e p ijímat, jestliže ve stejné místnosti bude ř ř
eletronické osv tlení - fluorescen ní lampy (nap . fluorescen níě č ř č  
invertní lampy). V t chto p ípadech tuto situaci konzultujte s Daikině ř  
dealerem.
• Pokud se bude další elektrické za ízení ovládat dálkovým ovládáním,ř  
pak je bu  od dálkového ovlada e odd lte nebo situaci zkonzultujte sď č ě  
Daikin dealerem.

 Osazení harmonikově skládaného filtru 
-----------------------VAROVÁNÍ------------------------
Filtr osazujte, když zástrčka napájení nebude zastrčená do 
zásuvky.

---------------------------VÝSTRAHA-------------------
• Jednotka se musí provozovat s osazeným p edfiltrem a ř harmonikově 
skládaným filtrem. 
Pokud filtry nebudou osazené a jednotka bude v provozu, m že dojít ků  
funk ní poruše.č

1. Sejměte přední panel.
• Uchopte výstupky na spodní stran  jednotky a p itáhn te panelě ř ě  
sm rem k sob , panel držte ve spodní ásti.ě ě č

-- VÝSTRAHA -----------------------------------------
• Tuto činnost proveďte dřív, než zapnete napájení jednotky.
• Vždycky předtím, než začnete jednotku provozovat, nainstalujte 
harmonikově skládaný filtr.

2. Odstraňte nárazy tlumící materiál a pak vytáhněte 
plazmový ionizátor.
1) Odstra te nárazy tlumící materiálň

Nárazy tlumící materiál (lepenka)

2) Uchopte držák, táhn te ionizér sm rem k sob  a vyjm te ho zeě ě ě ě  
dvou úchytek na horní stran .ě

Plazmový ionizátor

Úchytky (jedna nalevo a jedna napravo)

Příprava před uvedením do provozu

5 / Česky 



W:\Daikin\Cisticka\MC707 OM CZ 15 03 2006.odt 

3. Nainstalujte harmonikově skládaný filtr.
  Harmonikov  skládaný filtr vytáhn te ze zásobníku.● ě ě

 Filtr zahákn te za úchytky na horní a spodní stran , pak jej● ě ě  
zahákn te na levé a pravé stran  a potom ho zajist te páskou.ě ě ě

(1) Otvory na harmonikov  skládaném filtr nasa te na 3 horní úchytkyě ď  
dezodoriza ní katalytické jednotkyč

(2) Zahákn te otvory harmonikově ě 
skládaného filtru za spodní úchytky (2 
místa)

(3) Harmonikov  skládaný filtr zasu te doě ň  
pravé a levé úchytky

(4) Harmonikov  skládaný fitr zajist teě ě  
páskou

3. Vraťte plazmový ionizátor do jeho původní polohy.
 Uchopte držák, ionizátor zaklapn te do horních 2 úchytek a zatla te● ě č  

dovnit ..ř
 Zasu te plazový ionizátor naplno.● ň

---------------------POZNÁMKA------------------------
• Jednotka se musí provozovat s osazeným p edfiltrem a ř harmonikově 
skládaným filtrem. 
Pokud filtry nebudou osazené a jednotka bude v provozu, m že dojítů  
k poškození jednotky.

• Jestliže bude p ední a modrá strana harmonikov  skládaného filtruř ě  
p ehozená, pak se sníží ú innost.ř č

 Osazení bio-filtru 
1. Sejměte předfiltr.

  P edfiltr sejm te tak, že ho budete táhnout ven sm rem dop edu, a● ř ě ě ř  
sou asn  budete držet úchytky na jeho horní stranč ě ě

2. Připevněte bio-filtr.
  Zahákn te otvory (2 místa) bio-filtru za úchytky (2 místa)● ě  

plazmového ionizátoru

Otvory (2 místa)      Horní úchytky (2 místa)

3. Vraťte předfiltr do jeho původní polohy.
  Zahákn te spodní ást p edfiltru za spodní úchytky (2 místa)● ě č ř  

plazmového ionizátoru a pak ho zasu te do pravých a levých úchytekň
(4 místa).

Strana se t emi otvory p ijdeř ř  
nahoru

Harmonikov  skládaný filtrě

Táhn te ven sm rem dop edu a p edfiltr sejm te ě ě ř ř ě

Pravé a levé úchytky (4 místa)

Plazmový ionizátor

Úchytky (2 místa)

Česky / 6

Dezodoriza ní katalytická jednotkač
Zabezpe ovacíč  
páska

Bílou stranu filtru musíte mít 
sm rem k sobě ě
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4. Vraťte přední panel do jeho původní polohy.
  Zahákn te úchytky (3 místa) na horní stran  p edního panelu do● ě ě ř  

drážek na hlavní jednotce a pak panel zaklapn te.ě

                                                               

-----------POZNÁMKA----------------------------------
• Panel bezpe n  zaklapn te. Pokud panel pe liv  nep ipevníte, m žeč ě ě č ě ř ů  
to zp sobit aktivaci bezpe nostního spína e a vypnutí jednotky .ů č č

--------------VÝSTRAHA--------------------------------
• Bio-filtr je ur ený pro urychlení odstra ování vir . Používejte hoč ň ů  
v zim , když je suchý vzduch a viry se snadno množí. Vým na aě ě  
uskladn ní (strana 9)ě
• Ú innost išt ní vzduchu z stává stejná bez ohledu na to, jestli bio-č č ě ů
filtr p ipevníte.ř

 Instalace hlavní jednotky
Instalace jednotky musí spl ovat  následující odstupy a zp sobň ů  
umíst ní, aby byl zaru ený výkon jednotky.ě č

(Jestliže se jednotka bude instalovat na st l)ů

--UPOZORNĚNÍ-----------------------------------------
• Pokud budete za ízení provozovat mimo rozsah podmínek, které jsouř  
uvedené níže, m že dojít k funk ní poruše.ů č
• Vnit ní teplota 0 - 32 ř °C
• Vnit ní vlhkost 80% nebo nižšíř

Ovládání

1 Když budete chtít spustit jednotku
Stiskněte tlačítko [ON/OFF] (zapnuto/vypnuto).
Stisknutím tla ítka znovu jednotku zastavíte.č
2 Když budete chtít přepínat průtok vzduchu automaticky
Stiskněte tlačítko“ ” [AUTO].
• Automaticky upravuje pr tok vzduchu na režim “ ” LL (Tichý),ů
“ ” L (Nízký), “ ” M (St ední), “ ” H (Vysoký) podle toho, jak moc budeř  
vzduch zne išt ný.č ě
3 Když budete chtít přepínat průtok vzduchu manuálně
Stiskněte tlačítko“ ” [FANSPEED] (rychlost ventilátoru).
• Pokaždé, když stisknete tla ítko, se režim pr toku vzduchu p epneč ů ř  
podle toho, jak je uvedeno níže. Tímto zp sobem máte možnost volitů  
požadovaný pr tok. ů

LL (Tichý)    L (Nízký)    M (St ední)    H (Vysoký)ř

• P i nastavení “ ” LL (Tichý) je pr tok vzduchu velice pomalý a hodí seř ů  
zejména v dob  spánku.ě
4 Když budete chtít vzduch rychle vyčistit
Stiskněte tlačítko“ ” [TURBO].
Stisknutím tlačítka znovu příkaz zrušíte.
• Velký pr tok vzduchu rychle odstraní ze vzduchu jakékoliv zne išt ní.ů č ě
• Tento zp sob je vhodný používat tehdy, když uklízíte.ů

5 Když budete chtít odstranit pyly
Stiskněte tlačítko“ ” [ANTI-POLLEN] (proti-pylové).
Stisknutím tlačítka znovu příkaz zrušíte.
• Pr tok vzduchu se každých 5 minut p epne mezi režimem “ ” Mů ř  
(St ední) a “ ” L (Nízký), ímž se pyly zachytí d ív, než klesnou nař č ř  
podlahu.

6 Když budete chtít, aby čistička vytvářela záporné ionty
Stiskněte tlačítko“ ” [RELAX].
Stisknutím tlačítka znovu příkaz zrušíte.
• Vytvá í záporné ionty.ř

7 Když budete chtít určit čas pro zastavení provozu
Stiskněte tlačítko“ ” [OFF TIMER] (časový spínač pro vypnutí).
• Pokaždé, když stisknete tla ítko, se nastavení asového spína eč č č  
p epne podle toho, jak je uvedeno níže. Zbývající as bude svítit nař č  
"indikátoru nastavení asového spína e pro VYPNUTÍ"č č

“1” (1 hodina) “2” (2 hodiny) “4” (4 hodiny) (Zrušit)

• Jakmile nastane nastavený as, provoz se automaticky zastaví.č
 • Nastavený as m žete zm nit, jestliže stisknete tla ítko v dob , kdyč ů ě č ě  
je asový spína  v provozu.č č
8 Když budete chtít změnit jas kontrolky fotokatalytického 
provozu a monitorování znečištění
Stiskněte tlačítko“ ” [BRIGHTNESS] (jas).
• Pokaždé, když stisknete tla ítko, se displej p epne tak, jak je uvedenoč ř  
níže.Česky / 7

Příprava před uvedením 
do provozu

Úchytka

Horní úchytky (3 místa) 

P ední panel     ř

Pohled shora

Horní drážky (3 místa) 
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(Temný) (Vypnuto) (Standardní)

• Na OFF (vypnuto) jej nastavte pouze tehdy, když vám bude sv tloě  
vycházející z hlavní jednotky vadit, nap íklad p i spaní. Fotokatalytickýř ř  
provoz se zastaví sou asn  s tím, jak se vypne dispej, takže pokudč ě  
bude vždycky vypnutý, funkce odstra ování pach  a antibakteriálníň ů  
funkce se p eruší.ř
9 Když budete chtít zabránit nesprávnému ovládání
Stiskněte tlačítko“ ” [LOCK] (zámek).
Stisknutím tlačítka znovu příkaz zrušíte.
• Zablokuje možnost používání všech tla ítek na hlavní jednotce a nač  
dálkovém ovlada i krom  tla ítka “ ” [LOCK] (zámek).č ě č
• Tímto zp sobem lze zabránit d tem, aby isti ku nesprávnů ě č č ě 
provozovaly.
• Pokud budete chtít zrušit nastavení d tské pojistky a nemáte po ruceě  
dálkový ovlada , vytáhn te zástr ku napájení ze zásuvky a pak jič ě č  
zastr te zpátky a spus te provoz jednotky.č ť

 Když budete chtít provozovat jednotku 
pomocí tlačítka na hlavní jednotce

Pokud nebudete mít po ruce dálkový ovlada , m žete použít tla ítko č ů č
“ ” [Operation Switch / Stop] (p epínání / zastavování provozu) nař  
hlavní jednotce a nemusíte použít dálkový ovlada . (Strana 4)č

--POZNÁMKA-------------------------------------------
• I když stisknete tla ítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) na dálkovémč  
ovlada i ihned, jakmile jste nasadili p ední panel nebo plazmovýč ř  
ionizátor nebo zastr ili zástr ku napájení do zásuvky, jednotka ješt  č č ě
3 sekundy nebude pracovat. 
• Provoz se z bezpe nostních d vod  zastaví, jestliže se b hemč ů ů ě  
provozu p ední panel otev e.ř ř
• Jestliže dojde k nesprávnému ovládání jednotky, když je 
jednotka v provozu.
Jestliže b hem provozu zp sobí blesk nebo radiový signál to, že seě ů  
abnormáln  zaktivuje dispej hlavní jednotky nebo že nebude možnéě  
ovládat dálkový ovlada , pak vytáhn te zástr ku napájení ze zásuvkyč ě č  
a po 3 sekundách ji zase zastr te zpátky.č

Údržba a čištění
 Schéma pro čištění
Když za nete jednotku istit, každý díl odmontujte podle íselnéhoč č č  
po adí.ř
Když budete dávat jednotlivé díly zpátky na p vdoní místo, postupujteů  
v opa ném po adí.č ř

-----------------------VÝSTRAHA-----------------------
P ed tím, než za nete jednotku istit, zastavte provoz jednotky ař č č  
zástr ka napájení vytáhn te z elektrické zásuvky.č ě

1 Přední panel (strana 8)
Pokud bude špinavý, ot ete ho.ř

2 Předfiltr (strana 9)
Vy ist te č ě ho jednou za dva týdny.

3 Bio-filtr (strana 9)
Vym te hoěň  1 rok po otev ení hoř .
Nem že se prát.ů

4 Plazmový ionizátor (strana 11, 12)
Jestliže bude kontrolka pro išt ní blikat:č ě

• Desky s opačným pólem: namočit
• Trsový výboj: namočit
• Ionizační rámeček (Ionizované vedení): namočit

5 Harmonikově skládaný filtr (strana 10)
Pokud bude kontrolka pro vým nu svítit nebo bude blikat :ě  
vym te ho.ěň

6 Dezodorizační katalytická jednotka (strana 15)
Pokud bude špinavá, tak ji z hlavní jednotky nevytahujte, 
vyluxujte ji vysava emč . 
Nem že se umývat vodou.ů
7 Vstup vzduchu pro prachové/pachové čidlo 

(strana 8)
Pokud bude ucpaný, vyluxujte ji vysava emč . 

-----------------------VAROVÁNÍ-----------------------
B hem provád ní údržby musíte zastavit provoz jednotky aě ě  
vytáhnout zástr ku napájení z elektrické zásuvky.č
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo ke zran ní.ě

----------------------- VÝSTRAHA -----------------
Hlavní jednotku neumývejte vodou.
Pokud se voda dostane dovnit  do jednotky, m že dojít k elektrickémuř ů  
šoku nebo k funk nímu poškození jednotky.č

 Čištění vstupu 
vzduchu pro 
prachové/pachové 
čidlo 

• Vy ist te veškerý prach, kterýč ě  
blokuje vstup vzduchu pro idloč  
prachu/pachu.
• P i išt ní elektrickým vysava emř č ě č  
použijte št rbinovou hubici.ě

 Čištění předního 
panelu


• Hadrem nebo m kkou tkaninouě  
namo enou ve vod  ot ete pry  všechnuč ě ř č  
špínu.
• Pokud špína nep jde odstranit, ot ete jiů ř  
hadrem namo eným ve mírnémč  
saponátu.

8 / Česky 
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----------------------- VÝSTRAHA -----------------
• Nepoužívejte houbu s hrubým povrchem.
Mohli byste jednotku poškrábat.

-----------------------VAROVÁNÍ-----------------------
• Nepoužívejte motorový benzín, 
technický benzín, ředidla, leštidla, petrolej nebo alkohol.
Může dojít k deformacím, zasažení elektrickým proudem nebo 
k požáru.
Jednotku neoplachujte vodou. Může dojít k zasažení elektrickým 
proudem, k požáru nebo k poškození jednotky.

--UPOZORNĚNÍ-----------------------------------------
• Dávejte pozor, aby jste nepoškrábali 

přední panel nebo 
nepoškodili zadní 

výčnělky 
sundávaného 
předního 
panelu. Zejména 
zadní výčnělky 
fungují 
jako bezpečnostní 
spínač, kterým se 
VYPNE napájení, 
jestliže se přední 
panel 
otevře. Pokud se poškodí,
jednotka nebude fungovat.

--POZNÁMKA-------------------------------------------
Pokud přední panel nebude na hlavní jednotku správně 
osazený, jednotka nebude pracovat.

-----------------------VAROVÁNÍ-----------------------
Nedotýkejte se bezpe nostního spína e na zadní stran  otvoru nač č ě  
spodní stran  hlavní jednotky.ě
Může dojít k zasažení 
elektrickým proudem.

Údržba a čištění
 Čištění předfiltru
Stanovená doba pro ist ní je jednouč ě  
za každé 2 týdny

1. Sejměte přední panel.
• Uchopte výstupky pro sundávání 
panelu na spodní stran  jednotky,ě  
držte spodní ást panelu a vytáhn teč ě  
ho nahoru.

2. Sejměte předfiltr.
  P edfiltr sejm te tak, že ho budete● ř ě  

táhnout ven sm rem dop edu, aě ř  
sou asn  budete držet úchytky na jehoč ě  
horní straně

3. Vyčistěte předfiltr.
• Nap ed p edfiltr vyluxujte a zbavteř ř  
veškerého prachu a pak jej vy ist teč ě  
vodou.
• Pokud bude velice špinavý, pak na 
išt ní použijte m kký kartá  neboč ě ě č  

neutrální istidlo a pak jej ve stínuč  
d kladn  usušte.ů ě

---------------------POZNÁMKA------------------------
Pokud na p edfiltru z stanou n jaké kapky, m že „kontrolka proř ů ě ů  
išt ní“ blikat.č ě

4. Vraťte předfiltr do jeho 
původní polohy.

  Zahákn te spodní ást● ě č  
p edfiltru za spodní úchytky (2ř  
místa) plazmového ionizátoru a 
pak ho zasu te do pravých aň  
levých úchytek
(4 místa).

5. Vraťte přední panel do jeho původní polohy.
  Zahákn te úchytky (3 místa) na horní stran  p edního panelu do● ě ě ř  

drážek na hlavní jednotce a 
pak panel zaklapn te.ě

-----------POZNÁMKA----------------------------------
• Panel bezpe n  zaklapn te. Pokud panel pe liv  nep ipevníte, m žeč ě ě č ě ř ů  
to zp sobit aktivaci bezpe nostního spína e a vypnutí jednotky .ů č č

9 / Česky 
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---------------------VÝSTRAHA-------------------------
• P edfiltr nesušte na míst , které bude p ímo vystavené slunci.ř ě ř
• P edfiltr ne ist te vodou teplejší než 50 ř č ě °C.
• P edfiltr nespalujte v ohni.ř
M že dojít ke zm n  barvy nebo k deformaci a jednotka m že býtů ě ě ů  
nepoužitelná.

 Výměna bio-filtru
      (bio-filtr se má vyměňovat přibližně
jednou za rok)

1. Sejměte přední panel. (viz obrázek nalevo)

2. Sejměte předfiltr. (viz obrázek nalevo)

3. Vyměňte bio-filtr 
za nový.

  Použitý bio-filtr●  
vyjm te zě  úchytek (2 
místa) na horní straně 
plazmového ionizátoru

  Zahákn te otvory (2● ě  
místa) nového bio-filtru 
za úchytky (2 místa) na 
horní stran  plazmovéhoě  
ionizátoru

4. Vraťte předfiltr do jeho původní polohy.
(viz obrázek nalevo)

5. Vraťte přední panel do jeho původní polohy. 
(viz obrázek nalevo)

---------------------POZNÁMKA------------------------
Výměna bio-filtru.

  Pokud budete chtít vym nit bio-filtr, kontaktujte svého dealera.● ě
  Životnost bio-filtru je asi 1 rok po otev ení.● ř
  Pokud bio-filtr nebudete delší dobu používat, uskladn te ho tak, aby● ě  

nebyl vystavený p ímému slunci, a neotevírejte ho.ř

 Výměna harmonikově skládaného filtru
(Harmonikov  skládaný filtr vym te, když na dipleji hlavní jednotkyě ěň  
bude svítit nebo blikat " kontrolka pro vým nuě ").

Svítí
1. Sejměte přední panel (strana 9).

2. Sejměte plazmový ionizátor.
• Uchopte držák, p itáhn te sm rem k sob  a vysu te ho ze dvouř ě ě ě ň  
úchytek na jeho 
horní straně

3. Vyměňte harmonikově skládaný filtr za nový.
1) Sejm te použitýě  
harmonikov  skládaný filtrě
• Sejm te ě harmonikově 
skládaný filtr ze 
zabezpe ovací pásky nač  
spodní straně 
dezodoriza ní katalytickéč  
jednotky a pak jej 
vyhákn te úchytky (3ě  
místa naho e a 2 místař  
dole).

2) Vytáhn te ven nový harmonikov  skládaný filtr (1 kus) a pak jejě ě  
p ipevn te kř ě  dezodoriza ní katalytické jednotce.č
• Zahákn te za úchytky na horní a spodní stran , pak jej zahákn te naě ě ě  
levé a pravé stran  a potom ho zajist te páskouě ě
3) Otvory na harmonikov  skládaném filtr nasa te na 3 horní úchytkyě ď  
dezodoriza ní katalytické jednotkyč

4) Zahákn te otvory harmonikově ě 
skládaného filtru za spodní úchytky (2 
místa)

5) Harmonikov  skládaný filtr zasu teě ň  
do pravé a levé úchytky

6) Harmonikov  skládaný filtr zajist teě ě  
páskou

4. Vraťte plazmový ionizátor a 
přední panel do jejich původní 
polohy (strana 6).

5. Zastrčte zástrčku napájení do elektrické zásuvky.

6. Na displeji hlavní jednotky 
stiskněte resetovací tlačítko.
Pomocí tenkého p edm tu ř ě
se špi kou stiskn te tla ítko, č ě č
ímž zrušíte indikaci požadavku č

na vým nu filtru.ě
(Uslyšíte pípnutí).

Strana se t emi otvory p ijde nahoruř ř

Bílou stranu filtru musíte mít sm rem kě  
sobě

Česky / 10
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---------------------POZNÁMKA------------------------
Výměna harmonikově skládaného filtru.

  Pokud budete chtít vym nit harmonikov  skládaný filtr, kontaktujte● ě ě  
svého dealera.
• Dokud nebude kontrolka pro vým nu svítit nebo blikat, není nutnéě  
harmonikov  skládaný filtr m nit. Pokud se kontrolka pro vým nuě ě ě  
rozsvítí, pak filtr vym te i tehdy, když nebude špinavý.ěň
* Zjevené zašpin ní filtru není úm rné výkonnosti filtru.ě ě
• etnost vým n harmonikov  skládaného filtru se liší vČ ě ě  závislosti na 
používání a na míst  instalace.ě
Kontrolka pro výměnu se rozsvítí po roce každodenního užívání 
v prostředí, kde se kouří 10 cigaret denně.
(při používání v prostředí, kde vzduch bude ještě víc znečištěný, se 
doba pro výměnu zkrátí.)

 Výměna plazmového ionizátoru

---------------------VÝSTRAHA------------------------
• P i išt ní bu te velice opatrní, aby jste si nepo ezali ruce o ioniza níř č ě ď ř č  
vedení (bezpe n jší je pracovat v gumových rukavicích).č ě

1. Sejměte přední panel.
• Uchopte výstupky pro sundávání panelu na spodní stran  jednotky,ě  
držte spodní ást panelu a vytáhn te ho nahoru.č ě

2. Sejměte předfiltr.
(Strana 9.)

Údržba a čištění
3. Sejměte 
bio-filtr.
•  Sejm te bio-ě
filtr z úchytek 
(2 místa) na 
horní straně 
plazmového 
ionizátoru

4. Sejměte 
plazmový 
ionizátor.
• Uchopte držák, 
p itáhn te sm rem kř ě ě  
sob  a vysu te ho zeě ň  
dvou úchytek na jeho 
horní straně

5. Sejměte mřížové desky s opačným pólem ze zadní 
strany plazmového ionizátoru
• Stiskn te a uvoln te západku na ioniza ním ráme ku a m ížovéě ě č č ř  
desky s opa ným polem vytáhn te ven.č ě

5. Sejměte 
trsový výboj
• Vložte prst do 
otvoru na horní 
stran  (otvor sě  
ozna ením )  ač ▲  
pak trsový výboj 
jemně 
vytáhn te.ě

 Čištění plazmového ionizátoru
(Když na dipleji hlavní jednotky bude blikat " kontrolka pro išt níč ě ").

--------------------------POZOR-------------------------- 
• P ed išt ním vypn te jednotku a p i išt ní dávejte pozor, aby jste siř č ě ě ř č ě  
o m ížové desky s opa ným pólem nebo o ioniza ní vedení nepo ezaliř č č ř  
ruce. (Bezpe n jší je išt ní provád t v gumových rukavicích). č ě č ě ě

 --------------VÝSTRAHA--------------------------------
• Ioniza ní vedení se nacházejí na zadní stran  m ížové desky č ě ř
s opa ným pólem. P i vytahování nebo vracení desek na p vodníč ř ů  
místo dávejte velký pozor, aby jste ioniza í vedení nezachytili ač  
nep etrhli.ř
• Pokud budete provozovat jednotku s p etrženým ioniza ním vedením,ř č  
bude blikat " kontrolka pro išt níč ě ". Pokud bude kontrolka blikat, pak se 
ú innost odstra ování prachu zhoršila.č ň
• Jestliže se ioniza ní vedení p etrhne, musí se vym nit. Kontaktujteč ř ě  
svého dealera.

Česky / 11

Dávejte pozor, aby jste 
se nezachytili do 
vnit ního ioniza níhoř č  
vedení

Desky se snadn jiě  
sundávají tak, že je budete 
zvedat ze zadní strany
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Obsah 1) ionizační 
rámeček

2) ionizační vedení 3) Trsový výboj 4) deska s opačným pólem

Sejmutí každého dílu                 (strana 11)          (strana 11)           (strana 11)
Vysavačem  vyluxujte 
prach z povrchu 

 Vyluxovat

           ▼ Pozor:
• Z ionizačního dílu nebo z trsového výboje nesundávejte šrouby. Mohlo by dojít k poruše zařízení.

Namočte do vody nebo 
do teplé vody s tekutým 
slabým saponátem

Namočte do vody 
se saponátem

           ▼
Hadrem nebo měkkým 
kartáčem setřete špínu 

Setřete špínu

           ▼

Pozor:
• Čištění provádějte pouze tam, kde je zaručená odolnost proti vlhkosti jako např. v koupelně nebo v kuchyňském 
dřezu.
• Používejte pouze specifikované množství tekutého slabého saponátu.
• Nepoužívejte prášková nebo alkalická čistidla, ani jednotku nedrhněte tvrdou houbou. 
   Mohlo by dojít k deformacím nebo k poškození jednotky.

Opláchněte tekoucí 
vodou
Dobře opláchněte

           ▼
Namočte do vody nebo 
do teplé vody, aby jste 
odstranili saponát

Namočte do vody 
nebo do teplé 

vody
           ▼ Pozor:

• Do vody ponořte dobře, poněvadž pokud tam nějaký saponát zůstane, může „kontrolka pro čištění“ svítit i po 
vyčištění.

Opláchněte tekoucí 
vodou a pak usušte
Dobře opláchněte
 
          ▼

Pozor:
• Dávejte pozor, aby jste při čištění nezanechali vlákna tkaniny. Mohlo by dojít k poruše zařízení.

Usušte ve vzdušném 
stínu (asi 1 den).
Usušte ve stínu
           

           ▼

Pozor:
• Nesušte na místě, které bude přímo vystavené slunci. Pryskyřičná část by mohla změnit barvu nebo se 
zdeformovat.
• Sušte ve stínu, poněvadž pokud tam nějaká vlhkost zůstane, může „kontrolka pro čištění“ svítit i po vyčištění.

Vrácení každého dílu 
zpátky

                (strana 14)          (strana 14)           (strana 14) Česky / 12
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Údržba a čištění
--------------------------POZOR--------------------------
• P i išt ní dávejte pozor, aby jste si o m ížové desky s opa nýmř č ě ř č  
pólem nebo o ioniza ní vedení nepo ezali ruce. č ř
(Bezpe n jší je išt ní provád t v gumových rukavicích). č ě č ě ě
• Dávejte velký pozor, aby jste nenatrhli nebo nep etrhli ioniza íř č  
vedení.
• Čištění provádějte pouze tam, kde je zaručená odolnost proti vlhkosti 
jako např. v koupelně nebo v kuchyňském dřezu.
• Používejte pouze specifikované množství tekutého slabého saponátu.
• Nepoužívejte prášková nebo alkalická čistidla, ani jednotku nedrhněte 
tvrdou houbou. Mohlo by dojít k deformacím nebo k poškození 
jednotky.

 Čištění plazmového ionizátoru
1) Ioniza ní vedení (8 kus )č ů
• Vy ist te ioniza ní vedení a vn jší prysky i nou ást m kkýmč ě č ě ř č č ě  
hadrem.

2) Trsový výboj
• Vy ist te vnit ní prysky i nou ást m kkým hadrem.č ě ř ř č č ě
(Postup, jak se má vyjímat ven, najdete na stran  11)ě

*1 Ot ete pouze prysky i nou ástř ř č č
*2 Nedotýkejte se výbojové jehly. Pokud by se ohnula, sníží se tím 
dezodoriza ní výkon.č

3) Ioniza ní ráme ekč č
• Vy ist te prysky i nou ást m kkým hadrem.č ě ř č č ě
• K odstran ní špíny ze špatn  p ístupných míst, kam se prstemě ě ř  
nedostanete, použijte vatovou št ti kuě č
• Dávejte pozor, aby jste p i išt ní nezanechali vlákna tkaniny.ř č ě  
Mohlo by dojít k poruše.

* K odstran ní špíny ze špatn  p ístupných míst použijte vatovouě ě ř  
št ti kuě č

--------------POZNÁMKA-------------------------------
Jestliže se ioniza ní vedení p etrhne,č ř
musí se vym nit. Kontaktujte svého dealera.ě13 / Česky 
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 Vrácení plazmového ionizátoru do jeho 
původní polohy.

1. Osaďte zpátky desky s opačným pólem 

1) Zahákn te desku s opa ným pólem pevn  do  úchytek (2ě č ě  
místa uprost ed) plazmového ionizátoru.ř

2) P ipevn te desku s opa ným pólem a sou asn  stiskn te ař ě č č ě ě  
uvoln te západky (jedna na bo ní stran ) plazmovéhoě č ě  
ionizátoru

3) Napevno zasu te, až uslyšíte klapnutí.ň

4) P ipevn te druhý díl desky s opa ným pólem.ř ě č

2. Osaďte zpátky trsový výboj 

1) Vložte spodní stranu trsového výboje do ioniza níhoč  
ráme ku.č

2) Vložte horní stranu trsového výboje.

3) Ujist te se, že je pevn  p ipevn ný.ě ě ř ě

Česky / 14
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 Čištění dezodorizační katalytické 
jednotky

• Jednotku z hlavní jednotky nevytahujte

a prach 
vyluxujte 
vysava em.č
(Nem že seů  
umývat vodou).

 Nastavení citlivosti čidla prachu
Citlivost idla prachu se liší v závislosti na velikosti mísnosti, nač  
umíst ní instalace a na typu zne išt ní.ě č ě
Pokud vám citlivost idla prachu nebude vyhovovat, zm te ji.č ěň

1. Zatímco budete mít stisknuté tlačítko “ ” na hlavní 
jednotce po dobu 10 sekund, namiřte dálkový ovladač na 
hlavní jednotku a stiskněte tlačítko “ ”.
P ijíma  p ijme p íkaz a pípne. Jedna z kontrolek  “ ” L (Nízký), “ ” Mř č ř ř  
(Standard) nebo “ ” H (Vysoké) bude blikat po dobu 5 sekund, pak se 
kontrolka rozsvítí podle aktuáln  nastavené citlivosti.ě

2. Pomocí tlačítka “ ” [Spouštění / zastavování provozu] 
hlavní jednotky změňte nastavení.
Nastavení se p epne pokaždé, když stisknete tla ítko.ř č
Nastavení se zobrazuje na indikátoru režimu pr toku vzduchu.ů

Zobrazení 
pr tokuů  
vzduchu “ ” L (Nízký) “ ” M (Standard) “ ” H (Vysoký)
Citlivost idlač  
prachu

Vysoká 
(zobrazení 
idla seč  

snadno 
zobrazuje)

Normální 
(nastavení p iř  
dodání jednotky)

Nízká 
(zobrazení idlač  
se za ínáč  
obtížně 
zobrazovat)

3. Když se rozhodnete pro konkrétní nastavení, namiřte 
dálkový ovladač na hlavní jednotku a stiskněte tlačítko 
“ ” [Časový spínač pro VYPNUTO].
P ijíma  p ijme p íkaz a pípne. Kontrolka nastavení bude blikat.ř č ř ř

4. Jedenkrát vytáhněte zástrčku napájení z elektrické 
zásuvky a po 3 nebo více sekundách ji zase zastrčte 
zpátky.
Tímto zp sobem se nastavení dokon í.ů č

Zobrazení pr toku vzduchuů

Spoušt ní/zastavováníě  
provozu

Časový spínač pro VYPNUTO

---POZNÁMKA------------------------------------------
• Pokud postup podle bodu 4. neprovedete, jednotka se nevrátí do 
normálního provozního režimu. Pokud postup podle bodu 4. provedete, 
v pr b hu nastavování, nastavení nebude správné.ů ě
• Pokud nastavíte citlivost jako p íliš vysokou, pak se kontrolka idlař č  
bude obtížn  zhasínat.ě

 Volitelné příslušenství 
• Pokud budete pot ebovat vym nit harmonikov  skládaný filtr neboř ě ě  
bio-filtr, kontaktujte svého dealera. 

Název dílu íslo díluČ
harmonikov  skládaný filtrě
(7 kus )ů

KAC972A4E

bio-filtr
(1 kus)

KAF972A4E

• Pokud budete jednotku používat s nevy išt nými díly, pak:č ě

• nem žete o ekávat ú inné išt ní vzduchuů č č č ě
• nem žete o ekávat ú innou dezodorizaciů č č
• m že docházet k výskytu r zných pachů ů ů

 Nakládání s odpady 
Váš výrobek Daikin je označený tímto symbolem. To znamená, že 
elektrické a elektronické výrobky se nesmějí dávat dohromady 
s netříděným domovním odpadem.
Nakládání s tímto výrobkem se musí provádět v souladu 
s odpovídajícími místními a národními zákony. Budete-li s tímto 
výrobkem nakládát správně, pomůžete zajistit, že se s jednotkou 
správně zacházelo, aby se její díly podle možnosti obnovily a 
recylovaly, čímž můžete zabránit potenciálnímu negativnímu vlivu na 
životní prostředí a na zdraví člověka. Kontaktujte prosím vaše úřady a 
obstarejte si více informací.  Baterie z dálkového ovladače se musí 
vyndat ven a zlikvidovat odděleně v souladu s odpovídajícími místními 
a národními zákony.

15 / Česky 
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Často kladené otázky

Odstraňování problémů
Případ Kontrola Náprava

Jednotka nepracuje. Není zástr ka napájení vytažená ze zásuvky?č Zastr te ji pevn .č ě
Je p ední panel správn  osazený?ř ě Pevn  ho osa te.ě ď
Není baterie dálkového ovlada e vybitá?č Vym te ji za novou baterii. ěň (Strana 5)

Čtyři zobrazení pro režim průtoku vzduchu 
, LL (Tichý), L (Nízký), M (Standard) a H 
(Vysoký) blikají současně.
Z jednotky nevystupuje vzduch.

Nejsou na výstupu vzduchu n jaké cizíě  
p edm ty?ř ě

Cizí p edm ty odstra te.ř ě ň
V ostatních p ípadech kontaktujte Daikinř  
dealera.

Nedochází k čištění vzduchu. Není jednotka nainstalovaná v míst , kdeě  
nem že docházet k pr toku vzduchu neboů ů  
jsou v blízkosti jednotky n jaké p ekážky?ě ř

P ekážky odstra te.ř ň

Není v p edfiltru nebo vř  harmonikově 
skládaném filtru p íliš mnoho prachu?ř

Vy ist te je nebo vym te. č ě ěň
(Strana 5, 6, 9)

Nevytvá í se v místnosti p íliš mnoho pachř ř ů 

nebo kou e?ř  
V tomto p ípad  kontaktujte Daikin dealera.ř ě

Televizní obraz je pokřivený Není televize nebo radiop ijíma  nainstalovanýř č  
ve vzdálenosti do 2m od této jednotky nebo 
nepoužívá se blízko jednotky vnit ní anténa?ř

Televizi, rádio a vnit ní anténu umíst teř ě  
odd len  od této jednotky do vzdálenosti 2mě ě  
nebo více.

Nenachází se blízko jednotky napájecí kabel 
nebo televizní nebo radio anténa ?

Napájecí kabel a televizní nebo radio anténu 
umíst te odd len  pry  od jednotky jak nejvícě ě ě č  
to bude možné.

Během provozu se ozývá praskavý nebo 
bzučivý zvuk

Je plazmový ionizátor pevn  osazený?ě Pevn  ho osa te.ě ď
Není na ioniza ním vedení plazmovéhoč  
ionizátoru p ichycený prach (prasky i nář ř č  
ást)? č

Vy ist te plazmový ionizátor (Strana 11, 12)č ě

Nedostala se voda do ioniza ní soupravyč  
záporných iont ?ů

Jestliže bude sestava záporné ionizace suchá, 
zvuk se zruší.

Z výstupu vzduchu vychází pach Nevytvo ilo se za poslední dobu velkéř  
množství pach ? (Mnoho lidí kou ilo nebo seů ř  
grilovalo maso)

Pokud bude jednotka v provozu, pach bude 
postupn  mizet.ě

Nep emístili jste hlavní jednotku do jinéř  
místnosti?

Pach p vodní místnosti m žete te  vnímatů ů ď  
negativn .ě

Není p edfiltr nebo plazmový ionizátorř  
špinavý?

Vy ist te ho. (Strana 9, 11, 12, 13)č ě

 Kontrolka pro čištění neshasla nebo bliká, 
dokonce i po vyčištění plasmového 
ionizátoru

Je plazmový ionizátor pevn  osazený?ě Pevn  ho osa te.ě ď

Nez stali na deskách sů  opa ným pólem neboč  
na jiných místech kapky?

Kapky ut ete pry .ř č

Nez staly na plazmovém ionizátoru n jakáů ě  
vlákna tkaniny?

Vlákna tkaniny odstra te.ň

Opláchli a namo ili jste plasmový ionizátorč  
dob e poté, co jste jej umyli slabýmř  
saponátem?

Dob e namo te.ř č

Není p etržené ioniza ní vedení?ř č Kontaktujte svého dealera.

 Dříve než požádáte o opravu, prozkoumejte problém ještě jednou.
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Otázka Odpověď

1. Kontrolka čidla prachu zůstává pořád 
červená (zelená) a nemění se.

Je to proto, že se na idle prachu hromadí prach. č
Prach z výstupu vzduchu vyluxujte vysava em se št rbinovou výustkou a pak jednotku chvíli provozujte manuáln .č ě ě  

idlo se vrátí zpátky kČ  normálu.

2. Citlivost čidla prachu se zdá být špatná 
(nebo ne dost dobrá)

Je to proto, že as pro reagování idla prachu se liší vč č  závislosti na velikosti místnosti. 
Pokud bude jednotka v místnosti nainstalovaná do nižší polohy, její reakce na cigaretový kou  nebo na jiné pachyř  
m že být špatná. Jednotku p einstalujte do vyšší polohy, nap íklad na poli ku. Pokud bude citlivost stále špatná,ů ř ř č  
nastavte idlo podle postupu pro nastavování citlivosti.č

3. Mohu umývat dezodorizační katalytickou 
jednotku? Musí se vyměňovat?

Dezodoriza ní katalytická jednotka se nem že umývat. č ů
(Jednotka by se zni ila).č
Nevytahujte ji z hlavní jednotky a vysava em prach vyluxujte. Vým na není nutná.č ě

4. Co mám dělat, když se přetrhne ionizační 
vedení?

Pokud bude ioniza ní vedené p etržené, musí se vym nit.č ř ě
Kontaktujte svého dealera.

5. Nevadí, když budu jednotku používat, i 
když bliká kontrolka pro čištění?

Jestliže bude kontrolka pro išt ní blikat, elektrické shromaž ování prachu a dezodoriza ní funkceč ě ď č  
se významn  zhorší, pon vadž elektrické napájení ioniza ního vedení a trsového výboje seě ě č  
z bezpe nostních d vod  vypne.č ů ů



W:\Daikin\Cisticka\MC707 OM CZ 15 03 2006.odt 

3P167171-1A M05B061A (0511) HT

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. DAIKIN EUROPE NV
Hlavní kancelář: Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi 2 chome,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokijská kancelář:
JR Shinagawa East Body., 2-18-1, Konan,
Minuto-ku, Tokyo, 108-0075-Japan 
htpp://www.daikin.com/global
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