
Luftreiniger
Air Puri ers
Puri cateur

AP 40

 DE Betriebsanleitung

 EN Operating Instructions

 FR Mode d´emploi

DE Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt diese 
 Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
EN Please read and follow all safety rules and instructions in this manual 
 before operating.
FR Nous vous prions de lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la   
 machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité.

Oczyszczacz powietrza                                  PL      Instrukcja obsługi



- 30 -

AP 40   
EN  Product Speci cations   
  Installation     33
  Operation     35
  Cleaning     38

  Names of parts
  Front     39
  Top     40
  Control Panel and Display Panel  40

  Installation and set-up
  1. Choosing a location   41
  2. Installing  lters    42

  Operating the air cleaner
  1. Initial Operation    44
  2. Automatic Mode    45
  3. Sleep Mode    45
  4. Manual Mode    46
  5. Timer     46
  6. PlasmaWave®    46
  7. Child Lock    47
  8. Air Quality Indicator   47

  Care and Maintenance
  1. Changing Filters    48
  2. Cleaning the Pre- lter   51
  3. Cleaning the Dust Sensor   52
  4. Cleaning the exterior / Cleaning the interior 53

  Troubleshooting    54

  Product Speci cations   56

PL Specyfikacja produktu ....................................................................5
 Instalacja ............................................................................................6
 Obsługa ............................................................................................... 7
 Czyszczenie ...................................................................................... 10
 Nazwa części .................................................................................... 11
 Przód ................................................................................................... 11
 Góra.....................................................................................................12
 Panel kontrolny / wyświetlacz ....................................................12
 Instalacja ...........................................................................................13
 Wybór lokalizacji .............................................................................13
 Instalacja filtrów ............................................................................ 14
 Obsługa oczyszczacza ................................................................... 16
  1. Uruchomienie ................................................................. 16
  2. Tryb automatyczny .........................................................17
  3. Tryb uśpienia ...................................................................17
  4. Tryb ręczny ...................................................................... 18 
  5. Wyłącznik czasowy ....................................................... 18
  6. PlasmaWave® ................................................................ 18
  7. Zabezpieczenie przed dziećmi ................................... 19
  8. Wskaźnik Jakości Powietrza ....................................... 19
 Utrzymanie i konserwacja ..........................................................20
 Wymiana filtrów .............................................................................21
 Czyszczenie filtra wstępnego ..................................................... 23
 Czyszczenie czujnika kurzu .........................................................24
 Czyszczenie z zewnątrz / wewnątrz .........................................25
 Rozwiązywanie problemów .......................................................26
 Dane techniczne ............................................................................28

2



- 31 -

       1
          Pre-filter

2
Carbon deodorization filter (CD )

3
Anti-microbial HEPA filter

4
PlasmaWave

Washable 
filters

Stage 1 : Pre-filter
Filters large household particles such as dust, pet hair, 
pollen, and lint.

Replaceable 
filters

Stage 2 : Carbon deodorization filter (CD)
Safely removes various odors and harmful gases like 
acetic acid, ammonia, and acetaldehyde.

Stage 3 : Anti-microbial HEPA filter
Captures 99.97% of ultrafine particulate matter 
(PM2.5) and impurities as small as 0.3 microns. 

Non-
removable 
element

Stage 4 : PlasmaWave®  
Cleans the air by breaking down and removing a 
range of undesirable airborne contaminants and 
disease-causing agents like bacteria and fungi. 

CleanCel® Pre- lter

Carbon deodorization  lter (CD)

Anti-microbial True HEPA Filter

PlasmaWave®

Anti-microbial True HEPA Filter

CleanCel® Pre- lter

CleanCel   filtr wstępny Przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA

Antyzapachowy filtr węglowy

Filtr z 
możliwością 
mycia

Filtry 
wymienne

Element 
niewymienny

Filtruje duże cząstki takie jak kurz, sierść zwierząt, pyłki,  
włókna itp. 

Poziom     Filtr wstępny

Bezpiecznie usuwa różne zapachy i szkodliwe gazy takie 
jak amoniak, kwas octowy i aldehydy.

Poziom   Antyzapachowy filtr węglowy

Przechwytuje 99,97% najdrobniejszych cząstek (PM 2.5) 
oraz zanieczyszczeń o wielkości 0,3 mikrona.

Poziom   Przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA

Poziom  

Oczyszcza powietrze przez usunięcie szeregu niepożądanych 
zanieczyszczeń powietrza i czynników chorobotwórczych, 
takich jak bakterie i grzyby.
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Smart Sensors
Comprehensive detection/analysis of 
indoor air quality and environment 
through built-in sensors for dust, 
odors, and light, enabling automatic 
operation. (Able to sense a range of 
impurities such as ultrafine 
particulate matter, household dust, 
acetic acid, and ammonia.)

Air Quality Indicator
Color-coded LED indicates three 
levels of air quality. Also serves as 
low-level nighttime illumination 
during sleep. 

Various modes 
Automatic/Manual/Sleep modes can 
be selected according to different 
conditions.

Filter Replacement Reminder Sensor
When it is time to change one of the 
filters, an indicator light will 
automatically display an alert. To 
assure clean indoor air, be sure to 
change the filters at the specified 
intervals. 

Child Lock
This feature ‘locks’ the control panel to 
prevent malfunctions from accidental 
misuse by small children. 

Timer 
Automatic turn-off after specified 
period of use (choice of 1, 4, or 8 
hours). 

FEATURES

PACKAGE CONTENTS

 

 

Product Pre-filter/Carbon deodorization filter (CD)/ 
Anti-microbial HEPA filter 

(Included with the product.)

Power cord with 
plug

Use and Care 
Guide

or

Luftreiniger

AP 40

 

DE Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt diese 
 Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
EN Please read and follow all safety rules and instructions in this manual 
 before operating.
FR Nous vous prions de lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la 
 machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité.

CleanCel® Pre- lter, 
Carbon deodorization  lter (CD), 
Anti-microbial True HEPA Filter

(Included with the product)

Color-coded LED indicates three
levels of air quality. 
Air Quality Indicator is disabled 
during sleep mode.

Inteligentne czujniki

Kompleksowo analizuje jakość powietrza 
w pomieszczeniu za pośrednictwem 
czujnika kurzu, zapachu, światła, 
umożliwiając automatyczne działanie. 
(Jest w stanie wyczuć szereg
zanieczyszczeń, takich jak pyły,
kurz domowy, kwas octowy i amoniak).

Czujnik wymiany filtra

Przypomina kiedy nadszedł czas, aby 
wymienić filtr. Lampka kontrolna informuje 
o konieczności wymiany filtra. Aby zapewnić 
czyste powietrze należy wymieniać filtr 
w określonym odstępie czasu. 

Wskaźnik Jakości Powietrza

Kolorowa dioda wskazuje trzy poziomy 
jakości powietrza. Wskaźnik jakości 
powietrza jest wyłączony w trybie 
uśpienia. 

Zabezpieczenie przed dziećmi

Ta funkcja blokuje panel sterowania, aby 
zapobiec niewłaściwemu używaniu przez 
dzieci. 

Różne tryby pracy

Tryb automatyczny / manualny / tryb cichy 
może zostać wybrany w zależności 
od warunków pracy.

Wyłącznik czasowy

Automatyczne wyłączanie po określonym
czasie użytkowania (do wyboru 1, 4 lub 
8 godzin).

Cechy

Zawartość opakowania

Urządzenie Przewód zasilania Instrukcja obsługi

    CleanCel   Filtr wstępny, 
antyzapachowy filtr węglowy, 
przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA 
(wraz z produktem)
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Installation

Do not place near flammable 
materials (aerosol sprays, fuel oil, 
gases, etc.). 
This may cause an explosion or fire.

Do not install below an electrical 
outlet.
This may cause fire.

fuel oilS
prays

gases

Do not place near any gas- or heat-
producing appliances, such as gas 
appliances, heaters, and fireplaces.
This may cause the unit to become 
deformed, discolored, or to catch fire.

Do not install where large quantities 
of noxious gases are present, 
including carbon monoxide and 
gases emitted by animals.
This may cause the unit to break down.

Product Specifications
Before operating this equipment, carefully read and follow these safety cautions and 
instructions to avoid damage and ensure safe use. 

 WARNING Follow these instructions  to reduce the risk of serious 
injury or death.

 NOTICE Failure to follow these safety instructions may lead to 
personal injury or property damage. 

Specyfikacja produktu
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać i przestrzegać instrukcji oraz 
zawartych w niej zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia i zapewnić bezpieczne 
użytkowanie oczyszczacza.

UWAGA      Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby zmniejszyć ryzyko 
           wystąpienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

UWAGA      Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może 
          doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Instalacja

Nie należy umieszczać w pobliżu 
urządzenia materiałów palnych 
(aerozoli, oleju opałowego itp).
Może to spowodować wybuch lub pożar.

Nie należy instalować poniżej 
gniazdka elektrycznego.
Może to spowodować pożar.

Nie należy umieszczać urządzenia 
w pobliżu źródła gazu lub urządzeń 
generujących ciepło, takich jak 
urządzenia gazowe, grzejniki 
i kominki.
Może to spowodować zdeformow-
anie oczyszczacza, przebarwienia lub 
zapalenie się urządzenia. 

Nie należy instalować urządzenia 
w pomieszczeniu z dużą ilością gazów 
w tym tlenku węgla. 
Może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia. 
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Installation

Do not place near flammable 
materials (aerosol sprays, fuel oil, 
gases, etc.). 
This may cause an explosion or fire.

Do not install below an electrical 
outlet.
This may cause fire.

fuel oilS
prays

gases

Do not place near any gas- or heat-
producing appliances, such as gas 
appliances, heaters, and fireplaces.
This may cause the unit to become 
deformed, discolored, or to catch fire.

Do not install where large quantities 
of noxious gases are present, 
including carbon monoxide and 
gases emitted by animals.
This may cause the unit to break down.

Product Specifications
Before operating this equipment, carefully read and follow these safety cautions and 
instructions to avoid damage and ensure safe use. 

 WARNING Follow these instructions  to reduce the risk of serious 
injury or death.

 NOTICE Failure to follow these safety instructions may lead to 
personal injury or property damage. 

W urządzeniu znajduje się filtr z węglem aktywnym. Węgiel ten jest pochodzenia 
naturalnego i może  generować charakterystyczny zapach. Jest wrażliwy na wysoką 
wilgotność powietrza, która może go nieodwracalnie uszkodzić, zmniejszając skuteczność 
jego działania oraz  powodując nieprzyjemny intensywny zapach.
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Installation

Do not install near electronics such 
as TVs, radios, or air conditioners. 
Electromagnetic interference may cause the 
unit to malfunction.

Do not place the unit facing into 
wind or drafts. 
This may cause the sensors to fail.

Do not install under direct sunlight, 
lighting fixtures with inverters, or 
lighting fixtures with automatic 
detection sensors. 
This may cause the unit’s sensors to 
malfunction.

Do not use around mist or fumes 
from industrial oil or around large 
quantities of metallic dust.
This may result in fire or may cause product 
failure.

Do not install in confined spaces or 
on slanted or uneven surfaces.
This may cause product failure or 
deformation.

Do not install in any sort of transport 
(motor vehicles, boats, ships, etc.).

Instalacja

Nie należy instalować oczyszczacza 
w pobliżu urządzeń elektronicznych 
takich jak telewizory, radia, 
ani klimatyzacja.
Zakłócenia elektromagnetyczne mogą 
powodować nieprawidłowe działanie 
urządzenia.

Nie należy umieszczać urządzenia 
przodem do wiatru i przeciągów.
Może to spowodować, błędne działanie 
czujnika. 

Nie należy wystawiać urządzenia na 
bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, opraw oświetleniowych 
z falowników lub opraw oświetleniowych 
z automatycznymi czujnikami. 
Może to spowodować uszkodzenie 
czujników urządzenia. 

Nie używaj urządzenia w miejscach,
gdzie są opary oleju przemysłowego 
lub pyłki metali. 
Może to spowodować pożar lub 
uszkodzenie produktu.

Nie należy instalować urządzenia 
w ciasnych pomieszczeniach lub na 
pochyłych, nierównych powierzchniach.
Może to spowodować uszkodzenie 
produktu lub jego deformację.

Nie należy instalować urządzenia 
w środkach transportu
(pojazdy silnikowe, łodzie, statki, itp).
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Operation

Do not use in places that are very 
humid or moist or where the unit 
may get wet, such as bathrooms.
This may result in fire or electric shock.

Unplug the power cord when not in 
use for long periods.
Leaving it plugged in could cause the 
insulation to deteriorate, posing a risk of 
short circuit and fire. 

Do not plug other appliances into 
the same outlet. Provide an 
exclusive outlet for this unit. 
Also, do not arbitrarily extend the power 
cord.  Risk of electric shock or fire may result 
from plugging several appliances into one 
outlet, modifying the power cord, or using 
an extension cord. 

Do not pull on the power cord when 
unplugging the unit. 
This may cause electric shock or fire.

Do not touch the plug with wet 
hands. 
This may result in electric shock.

Do not damage the power cord by 
forcefully bending, pulling, twisting, 
bundling, or pinching it, or by 
placing heavy objects on it.
Damaging the power cord could lead to a 
short circuit, resulting in electric shock or fire.

Nie stosować w miejscach o dużej 
wilgotności lub w miejscach, w których 
urządzenie jest narażone na zalanie 
np. w łazienkach. 
Może to doprowadzić do pożaru lub 
porażenia prądem.

Obsługa

Odłącz przewód zasilający, 
gdy urządzenie nie jest używane 
przez dłuższy czas.
Pozostawienie podłączonego urządzenia 
może stwarzać ryzyko zwarcia lub pożaru. 

Nie należy podłączać kilku urządzeń do 
jednego gniazdka. Zapewnij niezależne 
podłączenie dla tego urządzenia.
Nie należy również modyfikować / 
rozdzielać przewodu elektrycznego. 
Ryzyko pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym może wynikać z podłączenia 
kilku urządzeń do jednego gniazdka lub 
użycia przedłużacza. 

Nie ciągnij za przewód zasilający podczas 
odłączania urządzenia.
Może to spowodować porażenie prądem 
lub pożar.

Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
Może to doprowadzić do porażenia 
prądem.

Nie należy zginać, skręcać, ani ciągnąć 
za przewód zasilający. Nie wolno stawiać 
ciężkich przedmiotów na przewodzie 
zasilającym. Uszkodzenie przewodu 
elektrycznego może doprowadzić 
do zwarcia a w konsekwencji do porażenia 
prądem elektrycznym lub pożarem. 
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Operation

Do not unplug or move the unit 
while it is running.
This may cause product failure or fire. 

Make sure the filters have been 
inserted before running the unit. 
Running it without filters shortens the 
product’s service life and may cause electric 
shock or injury.

Do not touch the interior of the unit 
with wet hands. 
The high voltage may cause electric shock. 

Do not insert foreign objects into the 
vents, such as pins, rods, and coins.
Make especially sure that children follow 
safety rules around the unit. Unsafe behavior 
may result in product failure or injury from 
burns or electric shocks.

If the unit becomes submerged in 
water, unplug it and contact the 
service center.
If you attempt to dry and operate the unit after it 
has been submerged, this could result in product 
failure, electric shock, fire, or injury.

When cooking foods with strong 
odors, reduce use of the unit as 
much as possible.
The filters may become permeated with the 
cooking odors, possibly affecting the filters’ 
performance and service life.

Nie należy odłączać ani przesuwać 
urządzenia, gdy jest uruchomione.
Może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub pożar.

Obsługa

Upewnij się, że filtry zostały 
zamontowane przed uruchomieniem 
urządzenia.
Uruchomienie oczyszczacza bez 
filtrów skraca żywotność produktu 
i może spowodować porażenie prądem.

Nie należy dotykać wnętrza urządzenia 
mokrymi rękami.
Wysokie napięcie może spowodować 
porażenie prądem.

Nie wkładać przedmiotów do otworów 
wentylacyjnych, takich jak szpilki, pręty, 
i monety.
Upewnij się, że dzieci przestrzegają zasad 
bezpieczeństwa związanych z obsługą urządzenia. 
Niewłaściwa obsługa możne doprowadzić do 
uszkodzenia produktu, zranienia lub porażenia 
prądem elektrycznym. 

Jeśli urządzenie zostanie zanurzone 
w wodzie, odłącz go i skontaktuj 
się z centrum serwisowym.
Suszenie urządzenia i próba jego 
ponownego użycia może doprowadzić do 
uszkodzenia produktu, porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała. 

Gotowanie żywności o silnym zapachu 
zmniejsza wydajność oczyszczacza
Filtry mogą przesiąknąć zapachem co 
w konsekwencji spowoduje zmniejszenie 
ich wydajności. 

8
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Operation

Do not step on or place heavy 
objects on top of the unit.
This could result in personal injury, or may 
cause product failure or deformation.

Do not use in places with extremely 
high or low temperatures.
This product is for indoor use (5-30˚C). Using 
it outside this temperature range may cause 
deformation, discoloration, or shortened 
filter life.

If the product emits unusual noises, 
smells, or smoke, unplug the power 
cord immediately and contact the 
service center (  1544-5081).
Such occurrences may lead to electric shock 
or fire.

Never disassemble, repair or modify 
this product yourself.
This may cause product failure, electric 
shock, or fire. If repairs are needed, contact 
the service center.

Do not subject the product to strong 
blows or physical shocks.
This may lead to product failure.

Do not allow intake or outlet vents 
to become blocked, for instance by 
furniture, laundry, curtains, or other 
objects.
Such blockage may lead to increased internal 
temperatures, causing product deformation.

If the product emits unusual noises,
smells, or smoke, unplug the power
cord immediately and contact the
IDEAL service center.
Such occurrences may lead to 
electric shock or  re.

Nie stawiaj, nie umieszczaj ciężkich 
przedmiotów na urządzeniu.
Może to doprowadzić do uszkodzenia 
ciała, spowodować uszkodzenie produktu
lub jego deformację.

Obsługa

Nie stosować w miejscach o bardzo 
wysokich lub niskich temperaturach.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku 
wewnątrz pomieszczeń (5-30˚C). Używanie 
go poza tym zakresem temperatur może 
spowodować deformację, odbarwienie lub 
skrócić żywotność filtra.

Jeżeli urządzenie emituje niepokojące 
dźwięki, zapachy lub dym wyłącz je 
z zasilania i skontaktuj z serwisem. 
Użytkowanie może spowodować porażenie 
prądem elektrycznym lub pożar. 

Nigdy nie demontuj, naprawiaj 
lub modyfikuj produktu samodzielnie. 
Może to spowodować uszkodzenie 
produktu, porażenie prądem lub pożar. 
Jeśli konieczne są naprawy, należy 
skontaktować się z centrum serwisowym.

Nie należy narażać urządzenia na silne 
uderzenia lub wstrząsy.
Może to prowadzić do uszkodzenia 
urządzenia.

Nie dopuszczaj, aby otwory wlotowe 
i wylotowe zostały zablokowane, 
na przykład poprzez meble, pościel, 
zasłony lub inne przedmioty.
Taka blokada może prowadzić do wzrostu 
temperatury wewnętrznej, powodując 
deformację urządzenia.
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Operation

Do not tie up or bundle the power 
cord when operating the unit.
This may cause electric shock or fire.

Do not use for specialized purposes 
or sites, such as places devoted to 
animals and plants, precision 
instruments, or art conservation.

Cleaning

Do not use flammable sprays or 
liquid detergents.
This may cause product failure, electric shock 
or fire.

Do not use flammable sprays or 
liquid detergents.
This may cause product failure, electric shock 
or fire.

Do not allow children to clean or 
maintain the unit by themselves.
Adult supervision is absolutely necessary.

Before cleaning or performing 
maintenance, unplug the power cord 
and be sure the fan has stopped.
Not doing so could result in electric shock or 
injury.

Do not let water run over the unit.
This may lead to product failure, electric 
shock or  re.

Nie zwijaj lub nie zawiązuj przewodu 
zasilającego podczas pracy urządzenia.
Może to spowodować porażenie prądem 
lub pożar.

Obsługa

Urządzenie nie jest przeznaczone 
do miejsc specjalistycznych takich 
jak miejsca poświęcone roślinom, 
zwierzętom, instrumentom precyzyjnym 
do miejsca konserwacji zabytków. 

Nie używaj palnych aerozoli lub płynnych 
detergentów.
Może to spowodować uszkodzenie 
produktu, porażenie prądem lub pożar.

Czyszczenie

Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie 
działanie wody.
Może to prowadzić do uszkodzenia 
produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać lub 
czyścić urządzenia. 
Nadzór osoby dorosłej jest niezbędny. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia 
lub konserwacji należy odłączyć przewód 
zasilający i upewnić się, że wentylator 
został zatrzymany.
W przeciwnym razie może dojść do 
porażenia prądem lub zranienia.
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Names of parts 

| Front |

4 PlasmaWave®

Control Panel / Display Panel

Air Quality LED Indicator

Main unit

3 Anti-microbial HEPA filter

2 Carbon deodorization 
filter (CD )

1 Pre-filter

Front panel 

Power cord with plug
(This product is suitable for 
220V only.)

Anti-microbial True HEPA Filter

CleanCel® Pre- lter

(220V only)

Opis części

|  Przód |

Panel kontrolny

Wskaźnik jakości powietrza

Korpus urządzenia

Przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA

Antyzapachowy filtr węglowy

Przewód zasilający (wyłącznie 220V)

Panel przedni

Filtr wstępny
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| Top |

| Control Panel and Display Panel |

Vent

Light Sensor
Detects whether the environment 
is light or dark and automatically 
adjusts operation accordingly.

Timer Indicator 
Indicates how long the unit 
is currently programmed to 
run, if timer has been set.

PlasmaWave® Indicator 
Indicates whether the 
PlasmaWave® air cleaning 
function is running. 

Smart Sensors
Automatically detect 
indoor air quality. 

Child Lock Indicator
When the Child Lock 
feature is engaged, this is 
illuminated to signal that 
the control panel is locked 
and settings cannot be 
changed. 

Child Lock Button
Press for at least 3 seconds to engage 
or disengage the Child Lock feature. 

Mode / Fan Speed Button
Selects each mode in turn: 
Automatic  Sleep  Low  
Medium  High  Turbo.

Power Button
Starts or stops 
operation.

Timer / Air Quality 
Indicator Button
Press momentarily to set desired 
length of operation (1hr  4hr 

 8hr [NO TIMER]). Pressing 
this button for at least 3 seconds 
turns the Air Quality Indicator 
light on or off.

PlasmaWave® Button
Turns PlasmaWave® function on or off. 

Filter Replacement 
Reminder 
When it is time to change 
one of the filters, an LED light 
is illuminated as a reminder.

Reset Button
After replacing a filter, press 
the RESET button for at least 
5 seconds.

|  Góra  |

Kratka wentylacyjna

|  Panel kontrolny  |

Czujnik światła
Wykrywa czy w otoczeniu 
jest jasno czy ciemno 
i automatycznie 
dostosowuje parametry 
pracy urządzenia. 

Inteligentny sensor
Automatycznie określa 
jakość powietrza w 
pomieszczeniu. 

Wskaźnik 
PlasmaWave. 
Wskazuje czy 
funkcja 
PlasmaWave jest 
włączona. 

Przycisk reset
Po wymianie filtra naciśnij 
i przytrzymaj przez 
5 sekund.

Wskaźnik wyłącznika czasowego
Wskazuje, przez jak długi czas 
urządzenie będzie pracować zanim 
zostanie automatycznie wyłączone. 

Informacja o konieczności 
wymiany filtra 
Wskaźnik LED świeci 
przypominając 
o konieczności wymiany 
filtra. 

Wskaźnik blokady 
przed dziećmi 
Gdy funkcja blokada 
jest włączona 
wskaźnik sygnalizuje 
zablokowanie 
panelu kontrolnego. 

Przycisk blokady przed 
dziećmi Proszę wcisnąć 
przycisk przez 3 sekundy 
aby włączyć lub wyłączyć 
blokadę. 

Przycisk trybu pracy 
wentylatora. Tryb auto - 
nocny - wolno -średnio - 
szybko - turbo

Przycisk zasilania Wyłącznik czasowy / Wskaźnik 
jakości powietrza
Naciśnij aby ustawić wyłącznik 
czasowy na 1 - 4 - 8h. Naciśnij 
i przytrzymaj przez ok 3 s aby 
włączyć lub wyłączyć wskaźnik 
jakości powietrza. 

Włącznik / wyłącznik 
systemu PlasmaWave

12



- 41 -

Installation and set-up

1. Choosing a location

Place it in an indoor location 
away from direct sun.

 Direct sun may cause product 
malfunction or failure.

Choose a location an  
adequate distance from TVs, radios, 

and other electronic products.
 Electromagnetic interference from certain  

electronics may cause product  
malfunction.

Place at least 10cm 
from any wall. 

Allow at least 
30-45cm of space 
around the unit.

Place on a hard, flat surface
Placement on flimsy or slanted 

surfaces may result in abnormal noise 
and vibrations.

Instalacja

1. Wybór lokalizacji

 Wybierz miejsce, 
       w odpowiedniej odległości od  
  telewizorów, odbiorników radiowych 
i innych urządzeń elektronicznych.
Zakłócenia elektromagnetyczne 
z niektórych urządzeń elektronicznych 
    może spowodować uszkodzenie 
          produktu.

 Urządzenie ustaw 
      w pomieszczeniu, w miejscu, 
 gdzie nie jest bezpośrednio wystawione 
na słońce. 
Bezpośrednie działanie słońca może 
   spowodować uszkodzenie produktu 
       lub awarię.

       Pozostaw co najmniej 30-45cm    
      przestrzeni wokół urządzenia.

        Umieść oczyszczacz na twardej,  
  płaskiej powierzchni. Umieszczenie 
na pochyłych powierzchniach  może 
skutkować nieprawidłowym działaniem 
   - nadmierny hałas i wibracje.

   Pozostaw conajmniej 10 cm 
               od każdej ściany. 

13
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from its position. 

Latch

② Press the tabs on the top edge to 
remove the 1 Pre-filter. 

Tabs 

③ The 2 Carbon deodorization filter and 
the 3 Anti-microbial HEPA filter must be 
removed in that order by pulling on the 
numbered tags at the top.
  Remove the 2 Carbon deodorization filter 
before removing the 3 Anti-microbial HEPA 
filter. 

Press the tabs on the top edge to
remove the 1 CleanCel® Pre- lter

The2 Carbon deodorization  lter and 
the 3 Anti-microbial True HEPA  lter 
must be removed in that order by pulling 
on the numbered tags at the top.

Remove the2 Carbon deodorization 
 lter before removing the 
3 Anti-microbial True HEPA  lter.

① Remove the front panel by grasping 
its upper edge and gently pulling 
forward.
 To remove the front panel, the latch  
at the lower edge of the panel must  
be released from its position.

Latch

② Pull out the new filters covered in 
plastic wrap.

③ Remove the plastic wrap from the 
new filters. 
 Operating the unit without removing 
the plastic wrap from the filters may 
cause abnormal noise, deformation, or 
fire from overheating. 

2. Installing filters
This product comes with all of the required filters. The protective plastic wrap must be 
removed from the filters before use.

  Operating the unit without removing the plastic wrap may result in product failure.   
     Unplug and make sure the unit is turned off before installing filters. 

A

B

C

D

2. Instalacja filtrów

Urządzenie jest dostarczone wraz ze wszystkimi niezbędnymi filtrami. Folia 
zabezpieczająca musi zostań usunięta przed pierwszym użyciem. Włączenie urządzenia 
przed zdjęciem zabezpieczeń z filtrów może doprowadzić do jego uszkodzenia. Upewnij 
się, że urządzenie jest wyłączone i odłączono je od zasilania przed instalacją filtrów. 

Zdejmij panel przedni, chwyć za górną 
krawędź i delikatnie pociągnij do siebie. 
Zdejmij panel z dolnych zaczepów. 

Pociągnij za uchwyty na górze aby wyjąć 
filtr wstępny

Wyciągnij nowy filtr wraz z folią 
zabezpieczającą.

Zdejmij folię z nowych filtrów.
Praca urządzenia wraz z zabezpieczonymi 
folią filtrami może powodować 
nieprawidłowe dźwięki, deformację 
urządzenia lub pożar spowodowany 
przegrzaniem. 

Zatrzask

Uchwyt

14
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⑤ Replace the front panel by first 
inserting the latch at the bottom 
edge and then snapping the upper 
part shut. 

For inquiries on purchasing  lters:
www.ideal-health.de

④ In the following order, install the 
filters until they are snugly in place  
all the way into the interior: 3 Anti-
microbial HEPA filter  2 Carbon 
deodorization filter  1 Pre-filter 
 .When installing the pre-filter, first insert  
it into the grooves on either side of  
the lower part of the unit, then lock it  
into place by inserting the tabs at the  
top and then pushing until both sides of  
the middle section audibly click into 
place. 

3 Anti-microbial 
HEPA filter 

2 Carbon 
deodorization 
filter 

1 Pre-filter 

In the following order, install the 
 lters until they are snughy in place 
all the way into the interior: 
3 Anti-microbial True HEPA 
Filter 2 Carbon deodorization 
 lter (CD) 1 CleanCel® Pre- lter

CleanCel® 
Pre- lter

Anti-microbial 
True HEPA 
Filter

Carbon 
deodorization 
 lter (CD)

⑥ Intervals for cleaning and replacing 
the filters

Filter Indicator Light
Interval for 
cleaning/

maintenance

Interval 
between 

filter changes

1 Pre-filter - Twice per 
month

Semi-
permanent

2  Carbon deodorization   
 filter

 Steady
light

- Every 12 
months

3  Anti-microbial HEPA 
filter

 Intervals between filter changes may vary depending on the environment.

 Refer to pages 21-22 for more detailed information on how to 
change filters.
Refer to pages 49 - 50 for more detailed information on how to
change  lters.

CleanCel® 
Pre- lter

Anti-microbial True HEPA 
Filter

Carbon 
deodorization  lter (CD)

E

F

G

Zainstaluj filtry w następującej kolejności:
3 Przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA, 2 
Antyzapachowy filtr węglowy, 1 CleanCel filtr 
wstępny.

Podczas instalowania filtra wstępnego, 
w pierwszej kolejności zainstaluj w rowkach 
dolną część, a następnie górną aż usłyszysz 
kliknięcie. 

Przeciwdrob
-noustrojowy 
filtr HEPA

Antyzapachowy 
filtr węglowy

filtr wstępny

Załóż przedni panel w pierwszej kolejności 
wkładając dolną część, a następnie zamocuj 
górną. 

Okres czyszczenia i wymiany filtrów. 

Filtr Wskaźnik 
wymiany filtra

Częstotliwość 
czyszczenia

Częstotliwość 
wymiany filtra

filtr wstępny

Antyzapachowy filtr 
węglowy

Przeciwdrobnoustrojowy 
filtr HEPA

Dwa razy 
w miesiącu

Niewymienny

Co 12 miesięcy

Sprawdź filtr - świeci 
kontrolka

Okresy pomiędzy wymianą filtrów mogą się różnić w zależności od środowiska pracy oczyszczacza

W przypadku pytań dotyczących zakupu:
www.opus.pl

Zapoznaj się ze stroną 20, więcej informacji jak wymienić 
filtry. 
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Operating the air cleaner

1. Initial Operation

① Insert the power cord into the socket (❶) at the rear of the unit, and 
then plug into an electrical outlet (❷).
 The Display Panel lights will turn on and then off.

② Press the [Power] button.

 For the first 4 minutes, the Air Quality 
Indicator will flash as the Smart Sensors 
measure the air quality around the unit, 
after which normal operation will begin. 

③ When the unit first begins running, it will be set to Automatic mode 
with the PlasmaWave® feature turned on, by default. 

 The fan speed will be automatically adjusted according to the indoor air quality. 

 PlasmaWave® works to remove harmful airborne contaminants. 

 As the indoor air becomes clean, the fan speed will automatically 
be reduced to Low.  

 When the unit is running, you may hear an electrical sound 
during the normal operation of PlasmaWave®. This does not 
signify product failure.

Socket

Obsługa

1. Uruchomienie

Włóż przewód zasilający do gniazdka  1   znajdującego się z tyłu urządzenia, 
a następnie podłącz wtyczkę do gniazda elektrycznego     2 .
Podświetlenie panelu włączy się a następnie wyłączy.

Naciśnij przycisk zasilania

Przez pierwsze cztery minuty wskaźnik 
jakości powietrza miga - czujnik jakości 
powietrza analizuje jakość powietrza 
w otoczeniu urządzenia. Po tym czasie 
urządzenie jest gotowe do pracy. 

Urządzenie pracuje w trybie Auto z włączona funkcją PlasmaWave®.
- Prędkość wentylatora będzie regulowana automatycznie w zależności   
   od jakości powietrza w pomieszczeniu.
- PlasmaWave® pracuje, aby usunąć szkodliwe zanieczyszczenia.

Jeżeli powietrze jest już czyste, prędkość wentylatora zostaje 
automatycznie zredukowana do najniższej. 

Podczas pracy urządzenia z włączoną funkcją PlasmaWave można 
usłyszeć dźwięki. Nie oznacza to awarii urządzenia. 

ZASILANIE

Gniazdo
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2. Automatic Mode
Enables automatic operation based on the product’s capacity to sense indoor air 
quality. 

① Press the Mode button to select Automatic mode.
 The illuminated indicator light will show when ‘Automatic’ mode has been 
selected, and operation will begin.

 Each time the Mode button is pressed, the modes will each be selected in 
turn (Automatic  Sleep  Low  Medium  High  Turbo).

 Fan speed is automatically adjusted according to the indoor air 
quality. When the air has become clean, the unit will automatically 
run at the Low setting.

3. Sleep Mode

① Press the Mode button to select Sleep 
mode. 
 The illuminated indicator will show when 
‘Sleep’ mode has been selected, and 
operation in that mode will begin.

 Each time the Mode button is pressed, 
the modes will each be selected in turn 
(Automatic  Sleep  Low  Medium 

 High  Turbo). 
 When Sleep mode is selected, the fan 
speed is automatically set to Low. Fan 
speed can be changed by pressing the 
Fan Speed (Mode) Button. 

 When Sleep Mode is activated, the Air 
Quality Indicator light is turned off.

2. Tryb automatyczny (Auto)
Umożliwia automatyczne działanie w oparciu o czujnik jakości powietrza. 

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb automatyczny.
- Zostanie podświetlona kontrolka trybu automatycznego. 
- Każde kolejne naciśnięcie przycisku MODE spowoduje zmianę trybu pracy pomiędzy  
   trybem automatycznym, cichym, wolnym, średnim, wysokim i turbo. 

Prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie w zależności od 
jakości powietrza w pomieszczeniach. Gdy powietrze będzie czyste 
urządzenie bedzie pracować na najmniejszych obrotach.

Każdorazowe wciśnięcie przycisku MODE 
przełącza pomiędzy poszczególnymi 
trybami pracy- automatyczny - nocny - 
wolny - średni - szybki - turbo. 

Gdy wybrany jest tryb nocny prędkość 
wentylatora zostaje automatycznie 
ustawiona na najwolniejszą. Prędkość 
wentylatora można zmienić poprzez 
wciśnięcie przycisku Fan speed 
- zmiana prędkości wentylatora. 

Gdy tryb uśpienia jest aktywny, 
wskaźnik jakości powietrza jest 
wyłączony.

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb 
uśpienia.
- Wskaźnik trybu uspienia włączy się,  
   urządzenie pracuje w trybie cichym. 

3. Tryb uśpienia (Sleep)
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4. Manual Mode (Regulate fan speed)
Users can opt to set the fan speed to Low, Medium, High, or Turbo according to the 
indoor environment.

Press the Mode button to select the 
desired fan speed.

 Each time the Mode button is pressed, 
the modes will each be selected in turn 
(Automatic  Sleep  Low  Medium  
High  Turbo). 

 When Manual Mode (Regulate fan speed) is selected, Automatic 
and Sleep modes are automatically disabled.

5. Timer
The timer can be set when you want the unit to run only for a specified period of 
time. 

Select the desired period of use by 
pressing the Timer / Air Quality Indicator 
Button.

 When the Timer indicator is illuminated, 
it will begin operating for the requested 
period.

 Each time the Timer button is pressed, the 
timer options will each be selected in turn 
(1hr  4hr  8hr  [NO TIMER]).

6. PlasmaWave®
This air purification function is always running when the unit is turned on . 

Press the Plasma button when the 
power is on. 

 To turn off this function, press the Plasma 
button.

 To turn it back on, press the Plasma 
button again.

4. Tryb ręczny (regulacja prędkości obrotowej wentylatora)

Wciśnij przycisk MODE aby wybrać oczekiwaną 
prędkość. 
- Każdorazowe wciśnięcie przycisku MODE 
   przełącza pomiędzy trybami Automatyczny, 
   Nocny, Niski, Średni, Wysoki, Turbo. 

Gdy wybrany jest jeden z trybów ręcznych - tryb automatyczny oraz 
tryb nocny nie działa. 

5. Wyłącznik czasowy

Ustaw wyłącznik czasowy jeżeli chcesz, aby urządzenie pracowało tylko przez określony 
czas.

Wybierz oczekiwany czas wyłączenia poprzez 
naciśnięcie przycisku wyłącznik czasowy 
/ wskaźnik jakości powietrza
- Podświetlony wskaźnik informuje po jakim  
   czasie urządzenie zostanie wyłączone. 
- Każde kolejne naciśniecie przycisku  
   wyłącznika czasowego wybiera kolejno 
   1,4,8 h pracy urządzenia. 

Ta funkcja oczyszczania jest zawsze uruchomiona, gdy urządzenie jest włączone. 

Po naciśnięciu przycisku Plasma, gdy zasilanie 
jest włączone.
- Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć 
   przycisk Plasma.
- Aby włączyć ją ponownie, ponownie naciśnij 
   przycisk Plasma.
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7. Child Lock
This feature prevents malfunctions from small children tampering with the control 
panel. 

Press the Child Lock Button for at least 3 
seconds to engage or disengage the 
feature.

 When the Child Lock indicator is lit, the 
feature is engaged.

 When Child Lock is engaged, the control 
panel is locked and the settings cannot 
be changed.

 To disengage, press the Child Lock Button 
again for at least 3 seconds. 

    3 seconds 

8. Air Quality Indicator
The color-coded Air Quality Indicator light may be turned on or off.

To turn it on or off, press the Timer 
button for at least 3 seconds.

 When on, it indicates the current indoor 
air quality according to four levels:  
BLUE(good)  AMBER  RED(poor) 

 Press the Timer button again for at least 
3 seconds to disable the Air Quality 
Indicator. 

    3 seconds 

Air Quality Indicator

 When Automatic Mode is activated, the Air Quality Indicator may be 
illuminated or dark, depending on whether the room is bright or dim. 

 When Sleep Mode is activated, the Air Quality Indicator light is 
turned off.

7. Zabezpieczenie przed dziećmi

Funkcja ta zapobiega niekontrolowanemu użytkowaniu oczyszczacza przez dzieci. 

Naciśnij przycisk blokady dla dzieci przez co 
najmniej 3 sekundy, aby włączać lub wyłączać 
funkcję.
- Gdy wskaźnik blokady świeci, funkcja jest 
   aktywna.
- Gdy blokada jest włączona, panel 
   sterowania jest zablokowany, a ustawień 
   nie można zmienić.
- Aby wyłączyć funkcję, naciśnij przycisk 
   blokady przez co najmniej 
   3 sekundy.

8. Wskaźnik jakości powietrza

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza możne zostać wyłączony. 

Aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik jakości 
powietrza należy wcisnąć przycisk wyłącznika 
czasowego przez co najmniej trzy sekundy. 
 - Wskaźnik pokazuje jakość powietrza 
w pomieszczeniu w kolorach: Niebieski 
(dobra) | Bursztynowy | Czerwony (słaba)
- Ponownie naciśnij przycisk timera przez 
co najmniej 3 sekundy, aby wyłączyć 
wskaźnik jakości powietrza.

Gdy tryb automatyczny jest włączony, wskaźnik jakości powietrza może 
być jasny lub ciemny, w zależności od tego czy w pomieszczeniu jest 
jasno lub ciemno.

Gdy tryb uśpienia jest aktywny, wskaźnik jakości powietrza jest 
wyłączony.

Wskaźnik jakości 
powietrza
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Care and Maintenance

1. Changing Filters

① When the Filter Replacement Reminder light is illuminated or blinking, 
it is a signal to replace one of the filters. Refer to the intervals below. 

Filter Indicator Light
Interval for 
cleaning/

maintenance

Interval 
between filter 

changes

1 Pre-filter -
Twice per 

month
Semi-

permanent

2 Carbon 
deodorization filter

 Steady
light

-
Every 12 
months3  Anti-microbial  

HEPA filter  

 Intervals between filter changes may vary depending on the environment.
  The service life of the Anti-microbial HEPA filter may be extended if it is vacuumed 
about  
once a month. 

② After replacing a filter, press the RESET 
button for at least 5 seconds.          5 seconds 

CleanCel® 
Pre- lter

Anti-microbial True HEPA 
Filter

Carbon 
deodorization  lter (CD)

1. Zmiana filtrów

Wskaźnik wymiany filtra świeci lub miga informując o konieczności wymiany filtra. 
Poniżej informacja o okresie wymiany filtrów.

Utrzymanie

Filtr Wskaźnik 
wymiany filtra

Częstotliwość 
czyszczenia

Częstotliwość 
wymiany filtra

filtr wstępny

Antyzapachowy filtr 
węglowy

Przeciwdrobnoustrojowy 
filtr HEPA

Dwa razy 
w miesiącu

Niewymienny

Co 12 miesięcy

Sprawdź filtr - świeci 
kontrolka

Po wymianie filtra, wciśnij RESET przez 
co najmniej 5 sekund.

Okresy pomiędzy wymianą filtrów mogą się różnić w zależności od środowiska pracy oczyszczacza
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 Removing Filters
Be sure to turn off and unplug the unit before removing filters. 

① Remove the front panel by grasping its 
upper edge and gently pulling forward.
 To remove the front panel, the latch at the 
lower edge of the panel must be released 
from its position. 

Latch

② Press the tabs on the top edge to 
remove the 1 Pre-filter. 

Tabs 

③ The 2 Carbon deodorization filter and 
the 3 Anti-microbial HEPA filter must be 
removed in that order by pulling on the 
numbered tags at the top.
  Remove the 2 Carbon deodorization filter 
before removing the 3 Anti-microbial HEPA 
filter. 

Press the tabs on the top edge to
remove the 1 CleanCel® Pre- lter

The2 Carbon deodorization  lter and 
the 3 Anti-microbial True HEPA  lter 
must be removed in that order by pulling 
on the numbered tags at the top.

Remove the2 Carbon deodorization 
 lter before removing the 
3 Anti-microbial True HEPA  lter.

Wymiana filtrów 
Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone a wtyczka 
odłączona od zasilania przed zdjęciem filtrów.

Zdejmij panel przedni, chwyć za górną krawędź 
i delikatnie pociągnij do siebie. 
Zdejmij panel z dolnych zaczepów.

Pociągnij za uchwyty na górze, aby wyjąć 
filtr wstępny  1  CleanCel®

Antyzapachowy filtr węglowy  
i przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA 
muszą być usunięte w kolejności 
pociągając za ponumerowany uchwyt.

Usuń w pierwszej kolejności 
antyzapachowy filtr węglowy, a następnie 
przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA.

zaczep

uchwyt
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 Filter Assembly

Filters should be re-assembled in the reverse order of their removal. 

① Insert the 3 Anti-microbial HEPA filter 
and 2 Carbon deodorization filter, in 
that order. 
 Be sure to remove the plastic wrap from new 
filters.  
Operating the unit without removing the 
plastic wrap from the filters may cause 
abnormal noise, deformation, or fire from 
overheating.

3  Anti-microbial   
HEPA filter

2  Carbon 
deodorization 
filter

② Insert the 1 Pre-filter.
 Fit this pair of filters into the grooves on 
either side of the lower part of the unit, and 
then insert the tabs at the top and gently 
push until both sides of the middle section 
audibly click into place.

③ Replace the front panel by first inserting 
the latch at the bottom edge and then 
snapping the upper part shut.

 Only genuine Winix filters should be used with this unit.

Insert the 1 CleanCel® Pre- lter

Insert the 3 Anti-microbial True HEPA 
 lter and 2 Carbon deodorization  lter, 
in that order.

Only genuine IDEAL fi lters should be used with this unit.

Montaż filtrów 
Filtry powinny zostać zamontowane w kolejności 
odwrotnej do ich demontażu. 

W pierwszej kolejności włóż  
przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA  3 
a następnie antyzapachowy filtr węglowy  2 .

Pamiętaj, aby usunąć folię z nowych filtrów.
Obsługa urządzenia z filtrami zabezpieczonymi 
folią może spowodować nieprawidłowe dźwięki, 
deformację lub przegrzanie i pożar.

Włóż filtr wstępny CleanCel

Podczas instalowania filtra wstępnego, 
w pierwszej kolejności zainstaluj w rowkach 
dolną część a następnie górną, aż usłyszysz 
kliknięcie. 

Załóż przedni panel w pierwszej kolejności 
wkładając dolną część a następnie zamocuj 
górną.

Przeciwdrobno-
ustrojowy 

filtr HEPA

Antyzapachowy 
filtr węglowy

Używaj tylko oryginalnych części IDEAL. UWAGA
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2. Cleaning the Pre-filter
Intervals between filter cleanings may vary depending on the air quality.

Use a vacuum cleaner or soft brush to clean the Pre-filter. If it is heavily 
soiled, wash it with a solution of water and mild detergent.

 To clean the sensor area, use only water. Do not use volatile substances such 
as alcohol or acetone.

 If washed about twice a month, the Pre-filter can be used indefinitely. 

   

 When cleaning the unit, always unplug the power cord first and 
then wait until the unit has cooled off. 

 Do not use benzene, alcohol, or other volatile fluids, which may 
cause damage or discoloration.

 The Pre-filter is reusable after cleaning. 
 Do not use hot water over 40°C or volatile fluids such as paint 

thinner. 
 If the filter is too soiled to clean, then replace the filter.
 After washing the filter, allow it to dry completely in a well-

ventilated area. Otherwise, it may develop a bad odor. 

2. Czyszczenie filtra wstępnego

Częstotliwość czyszczenia filtra wstępnego uzależniona jest od jakości powietrza.

Wyczyść filtr wstępny za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczoteczki. Jeżeli filtr jest 
mocno zabrudzony przemyj roztworem wody z łagodnym detergentem.

Do czyszczenia powierzchni w okolicach czujnika należy używać wyłącznie wody. 
Nie należy używać substancji lotnych, takich jak alkohol lub aceton.
Jeżeli filtr wstępny jest myty dwa razy w miesiącu, może być używany w nieskończoność.

Podczas czyszczenia urządzenia, należy najpierw odłączyć przewód 
zasilający, a następnie poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Nie używaj benzyny, alkoholu lub innych płynów lotnych, które mogą 
spowodować uszkodzenie lub odbarwienie.

Po czyszczeniu filtr wstępny jest wielokrotnego użytku.

Nie używaj gorącej wody powyżej 40 °C lub płynów lotnych, takich jak 
rozpuszczalnik do farb.

Jeśli filtr jest zbyt zabrudzony by go wyczyścić, wymień go. 

Po umyciu filtra, pozostaw go do całkowitego wyschnięcia. 
W przeciwnym razie może wydzielać nieprzyjemny zapach.

UWAGA
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3. Cleaning the Dust Sensor
For optimal performance of the Dust Sensor, which detects airborne dust and 
ultrafine particles, clean it every two months. Clean it more frequently when the unit 
is running in a place with high dust levels. 

① Open the Dust Sensor cover. 

② Use a damp cotton swab to wipe the 
lens and intake area of the Dust Sensor.
 To clean the sensor area, use only water. Do 
not use volatile substances such as alcohol 
or acetone.

Lens 

Cotton 
swab 

③ Wipe away any remaining moisture with 
a dry cotton swab.

④ Close the Dust Sensor cover.
 The Dust Sensor cover may be cleaned using 
a vacuum cleaner. 

3. Czyszczenie czujnika kurzu

Dla zapewnienia optymalnej wydajności czujnika kurzu, który wykrywa cząsteczki 
pyłu w powietrzu i najdrobniejsze zanieczyszczenia, należy go czyścić co dwa miesiące. 
W przypadku gdy urządzenie pracuje w miejscu, w którym kurzu jest więcej czujnik 
należy czyścić częściej.

     Otwórz pokrywę czujnika kurzu.

Użyj wilgotnego wacika, aby przetrzeć czujnik 
i obszar dolotowy do czujnika.

Wytrzyj pozostałą wilgoć za pomocą 
bawełnianego patyczka.

Zamknij pokrywę czujnika kurzu.
- Osłona czujnika kurzu może być czyszczona  
   za pomocą odkurzacza.

24
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4. Cleaning the exterior / Cleaning the interior

 Cleaning the exterior 
Wipe with a soft damp cloth using a 
solution of water and mild detergent. 
Afterwards, wipe it down with a clean dry 
cloth. 

 Use a vacuum cleaner or duster to clean the 
front panel 1-2 times a month.

 Cleaning the interior 
Open the front panel and clean the 
interior with a vacuum cleaner.

 Use a vacuum cleaner or duster to clean the 
interior 1-2 times a month.

4. Czyszczenie z zewnątrz / Czyszczenie wewnątrz

      Czyszczenie na zewnątrz
Wytrzyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką, 
używając roztworu wody i łagodnego środka 
czyszczącego. Następnie wytrzyj obudowę 
czystą suchą szmatką.
- Użyj odkurzacza, aby oczyścić przedni panel 
    1-2 razy w miesiącu.

      Czyszczenie wnętrza
Otwórz przedni panel i wyczyść wnętrze 
odkurzaczem.
- Odkurzaj wnętrze urządzenia 1-2 razy 
   w tygodniu.
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Troubleshooting

Problem Check / Actions to take 

It does not turn on  
at all  Is the power cord securely attached to the socket 

on the back of the unit?
Check both ends of the power cord to make sure 
it is plugged in and the power connections are 
secure.

 Is there a power outage?
Check to see if other lights and electrical 
equipment are working and try again.

It doesn’t work in 
Automatic mode.

 Is the power cord securely attached to the socket 
on the back of the unit?
Try turning it on again after detaching and 
reattaching the power cord.

 Has Automatic mode been selected?
Press the Mode button until Automatic mode is 
selected.

 Is the sensor blocked or clogged?
Clear the sensor using a vacuum cleaner.

It vibrates and makes a 
lot of noise.

 Is it running on a slanted surface?
Move the unit to a hard, flat area of the floor.

Rozwiązywanie problemów

Problem

Urządzenie nie 
włącza się

Sprawdź / Rozwiąż problem

Czy przewód zasilający został prawidłowo 
podłączony do gniazdka i do urządzenia? 
Sprawdź czy oba końce przewodu zasilającego 
zostały prawidłowo podłączone.

Czy jest zasilanie? 
Sprawdź, czy inne urządzenia działają 
prawidłowo.

Urządzenie nie działa 
w trybie automatycznym. Czy przewód zasilający jest prawidłowo 

podłączony do gniazda z tyłu urządzenia?
Spróbuj włączyć urządzenie po odłączeniu 
i ponownym podłączeniu przewodu 
zasilającego.

Czy został wybrany tryb automatyczny?
Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy, aż zostanie 
wybrany tryb automatyczny.

Czy czujnik jest zablokowany lub zatkany?
Wyczyść czujnik za pomocą odkurzacza.

Urządzenie wibruje 
i nadmiernie hałasuje.

Czy urządzenie pracuje na płaskiej powierzchni?
Ustaw urządzenie na twardej, płaskiej 
powierzchni na podłodze. 
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Problem Check / Actions to take 

The power plug and 
outlet feel hot.

 Is the plug securely plugged in?
Make sure the plug is properly plugged into the 
outlet.

There is a strange 
smell.

  Is it being used in a place with a lot of smoke, 
dust, or  odors?
 Clean the air intakes on either side and clean the 
pre-filter.

 When cooking foods with strong odors, reduce use 
of the unit as much as possible. 
The filters may become permeated with cooking odors, 
possibly affecting their performance and service life.

 Contact the customer service center to confirm the 
exact cause. 

 Replace the carbon deodorization filter (CD) and 
Anti-microbial HEPA filter. 

The fan speed is weak.
The product is not 
purifying the air. 

 Is the Filter Replacement Reminder indicator light 
on?
Change the filters as required.

The display panel is 
dim.

 Is it in Sleep mode?
Sleep mode is activated through automatic detection of 
a room’s brightness or darkness. During Sleep mode, the 
display panel’s level of illumination is reduced by half.

 Is the detection window of the Light Sensor 
blocked by debris?
Remove any debris from the Light Sensor 
detection window.

Clean the air intakes on either side and clean the 
pre-filter.
When cooking foods with strong odors, reduce use 
of the unit as much as possible.
The filters may become permeated with cooking odors, 
possibly affecting their performance and service life.
Contact the customer service center to confirm the 
exact cause.
Replace the carbon deodorization filter (CD) and 
Anti-microbial True HEPA filter.

Change the filters as required.

Sleep mode is activated through automatic detection of 
a room´s brightness or darkness. During Sleep mode, the 
display paneĺ s level of illumination is reduced by half.

Remove any debris from the Light Sensor
detection window.

Make sure the plug is properly plugged into the 
outlet.

Wtyczka i gniazdo 
zasilania są gorące. 

Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona?
Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo 
podłączona do gniazdka.

Problem Sprawdź / Rozwiąż problem

Urządzenie wydziela silny 
zapach. 

Czy urządzenie jest używane w miejscu z dużą 
ilością pyłu i kurzu?
Oczyść wlot powietrza po obu stronach i wyczyść 
filtr wstępny.
Przy gotowaniu potraw o silnych zapachach 
należy ograniczyć użycie urządzenia.
Filtry mogą przenikać zapachami kuchennymi, 
co może wpływać na ich działanie i żywotność.
Skontaktuj się z serwisem, aby ustalić dokładną 
przyczynę.
Wymień filtr węglowy oraz antybakteryjny filtr 
HEPA.

Prędkość wentylacji jest 
słaba. Urządzenie nie 
oczyszcza powietrza. 

Czy wskaźnik wymiany filtrów jest włączony?
Wymień filtry w urządzeniu. 

Wyświetlacz jest ciemny.
Czy urządzenie jest w trybie cichym (nocnym)?
Tryb cichy włącza się automatycznie gdy robi się 
ciemniej w pomieszczeniu. W tym trybie poziom 
podświetlenia wyświetlacza jest zmniejszony 
o połowę.
Czy czujnik jasności nie został zablokowany?
Usuń wszystkie zanieczyszczenia z czujnika 
światła.
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Product Specifications

Model Name HR950

Power Voltage AC 220V~240V, 50/60Hz

Power Rate 83W

Room, Capacity in Sq. Ft. 380

Weight 8.5kg

Dimensions 415mm(W) x 245mm(D) x 600mm(H)

AP 40

220-240 V, 50/60 Hz

90 W

40 m²

8,5 kg

415 mm (W) X 245 mm (D) X 600 mm (H)

Model Name

Power Voltage

Power Consumption

Siutable for room 
sizes up to

Weight

Dimensions

Authorized representative for technical documentation

Krug + Priester GmbH & Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

01.01.2016
   Date

Subject to technical modi cations.

Made in South Korea

Safety instructions
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord  
 or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance is not intended for use by person (including 
 children) with reduced physical sensory or mental capabilities,  
 or lack of experience and knowledge, unless they have been given  
 supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
 person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with  
 the appliance.

Specyfikacja produktu

Model

Zasilanie

Moc

Przeznaczony 
do powierzchni

Waga netto

Wymiary 600 x 415 x 245 (W x S x G)

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.
Wykonane w Korei Południowej

Instrukcje bezpieczeństwa
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny 
   przewód dostępny u producenta lub jego przedstawiciela.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
   dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, albo osoby  
    z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały poddane nadzorowi lub 
   przeszkolone zgodnie z instrukcją dotyczącą korzystania z urządzenia przez 
   osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie bawią się 
   urządzeniem.

Autoryzowany przedstawiciel dokumentacji technicznej.
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Disposal
Pass the outdated Air Puri er onto your specialized retailer for 
professional disposal. You can  nd out about further disposal 
possibilities from your municipality.

Spare parts and accessories
   You can purchase spare parts from specialized 
   retailers. Only original parts from the 
   manufacturer can be used.

Repairs
All further repairs may only be carried out from professionals 
or the service department. This also applies to a faulty 
power cord. Through improper repairs, considerable danger 
for the operator can result and warranty claims lapse.

 Guarantee agreements
 Thank you for choosing an IDEAL device.
 IDEAL grants a guarantee on its products. Warranty 
 stipulations are determined by our national representation.
 • If defects due to faulty materials and workmanship occur  

 within this guarantee period, IDEAL will repair or replace  
 the device at its expense.

 • IDEAL will only repair or replace the device, if convincing  
 proof is provided, for example by a receipt and if the claim  
 is made within the guarantee period.

 • The guarantee is not given on wearing parts or service   
 parts like  lter.

 • The guarantee is not valid if the device was not set up, run  
 and serviced right (as according to the devices manual)

 • The guarantee is not valid if  lters haven’t been replaced  
 regularly with original IDEAL  lters according to the   
 description in the manual and/or the indication on the   
 device itself.

 • The guarantee is not valid if the device was connected to a  
 power supply not matching the rating label on the machine.

Części zapasowe i akcesoria

 Można zakupić oryginalne części zamienne u dystrybutora. 
 Tylko oryginale części zamienne mogą być używane.

Naprawy

Wszystkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez 
wyspecjalizowany serwis. Dotyczy to również wadliwego przewodu zasilającego. 
Samodzielne naprawy mogą spowodować zagrożenie 
dla operatora i utratę gwarancji.
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Disposal
Pass the outdated Air Puri er onto your specialized retailer for 
professional disposal. You can  nd out about further disposal 
possibilities from your municipality.

Spare parts and accessories
   You can purchase spare parts from specialized 
   retailers. Only original parts from the 
   manufacturer can be used.

Repairs
All further repairs may only be carried out from professionals 
or the service department. This also applies to a faulty 
power cord. Through improper repairs, considerable danger 
for the operator can result and warranty claims lapse.

 Guarantee agreements
 Thank you for choosing an IDEAL device.
 IDEAL grants a guarantee on its products. Warranty 
 stipulations are determined by our national representation.
 • If defects due to faulty materials and workmanship occur  

 within this guarantee period, IDEAL will repair or replace  
 the device at its expense.

 • IDEAL will only repair or replace the device, if convincing  
 proof is provided, for example by a receipt and if the claim  
 is made within the guarantee period.

 • The guarantee is not given on wearing parts or service   
 parts like  lter.

 • The guarantee is not valid if the device was not set up, run  
 and serviced right (as according to the devices manual)

 • The guarantee is not valid if  lters haven’t been replaced  
 regularly with original IDEAL  lters according to the   
 description in the manual and/or the indication on the   
 device itself.

 • The guarantee is not valid if the device was connected to a  
 power supply not matching the rating label on the machine.

 Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany
 i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. 
 Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki 
w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne 
oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko 
naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczą-
cych utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz 
lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto 
produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu pomagamy chronić środowisko 
naturalne.
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Instrukcja pobrana ze strony lifeplanet.pl
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