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Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

Symbole

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa i życia
osób, wynikające z obecności napięcia elektrycznego.

Ostrzeżenie
To słowo oznacza średnie zagrożenie mogące
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Ostrożnie
To słowo oznacza niskie zagrożenie mogące
spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.

Wskazówka
To słowo oznacza ważne informacje (np. możliwe
szkody materialne), nie wiążące się z zagrożeniem.

Informacja
Wskazówki oznaczone tym symbolem są pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynności
roboczych.

Zastosuj się do treści instrukcji obsługi
Wskazówki oznaczone tym symbolem przypominają o
konieczności zapoznania się z treścią instrukcji
obsługi.

Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie deklaracje
zgodności z prawem UE dostępne są pod następującym
adresem internetowym:

AW 10 S

https://hub.trotec.com/?id=42937

Bezpieczeństwo

Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią
instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy
urządzenia!

Ostrzeżenie
Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia.
Niezastosowanie się do treści wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i zaleceń może spowodować
porażenie elektryczne, pożar oraz/lub poważne
obrażeń ciała.
Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 
8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy,
pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia
dotyczącego bezpiecznego wykorzystania urządzenia
oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby
zagrożeń wynikających z eksploatacji.
Urządzenie nie może być wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie może być
wykonywana przez dzieci pozbawione nadzoru.

• Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których
panuje zagrożenie wybuchem.

• Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których
panuje agresywna atmosfera.

• Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu.

• Napełniaj urządzenie wyłącznie świeżą wodą pitną.

• Nigdy nie wkładaj do urządzenia innych przedmiotów lub
części ciała.

• W trakcie pracy urządzenia nie przykrywaj ani nie
przesuwaj go.

• Urządzenie nie jest zabawką. Utrzymuj dzieci i zwierzęta z
dala od urządzenia. Nie eksploatuj urządzenia bez nadzoru.
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• Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody
elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). W żadnym wypadku
nie eksploatuj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub
przyłączem sieciowym!

• Włącz wtyczkę do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.

• Dobierz przedłużacz uwzględniając moc urządzenia,
konieczną długość oraz przeznaczenie urządzenia.
Całkowicie rozwiń przedłużacz. Unikaj przeciążenia
elektrycznego.

• Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności
konserwacyjnych lub napraw urządzenia wyciągnij
wtyczkę zasilania z gniazda.

• Gdy urządzenie nie jest eksploatowane, wyłącz je i
wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazda.

• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewodów, w żadnym wypadku nie eksploatuj
urządzenia. 
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania urządzenia,
w celu uniknięcia zagrożenia, naprawa może być
wykonana wyłącznie przez producenta lub serwis
producenta albo wykwalifikowanego pracownika.
Uszkodzone przewody elektryczne stanowią poważne
zagrożenie dla zdrowia!

• W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się
do wskazówek dotyczących minimalnej odległości
do innych przedmiotów oraz do zaleceń dotyczących
warunków składowania i zastosowania zgodnie z
rozdziałem Dane techniczne.

• Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne.

• Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrożny luźnymi obiektami.

• Nie zdejmuj znaków bezpieczeństwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczeństwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie służy do nawilżania oraz oczyszczania powietrza
wewnątrz pomieszczeń przy uwzględnieniu wyszczególnionych
danych technicznych. Urządzenie jest przeznaczone do
nawilżania powietrza w pomieszczeniu w celu utrzymania
przyjemnego klimatu wnętrza.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
• Nie ustawiaj urządzenia na wilgotnym lub zalanym

podłożu.

• Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, np.
elementów ubrań.

• Nie eksploatuj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.

• Nie rozprowadzaj za pomocą tego urządzenia żadnych
innych płynów niż świeża, pitna woda.

• Nie używaj urządzenia do oczyszczania bardzo
zanieczyszczonego powietrza.

• Samodzielne przeróbki urządzenia są zabronione.

Kwalifikacje użytkownika
Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą:
• znać ryzyka wynikające z eksploatacji urządzeń

elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotności
powietrza.

• gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi, w
szczególności z rozdziałem Bezpieczeństwo.

Czynności konserwacyjne, wymagające otwarcia obudowy,
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez serwis elektryczny
lub przez firmę Trotec.

Inne zagrożenia

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład
elektryczny.

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw urządzenia
wyciągnij wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazda!
Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.

Ostrzeżenie
W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego
urządzenia może dojść do powstania dodatkowego
zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostrzeżenie
Urządzenia nie są zabawkami i nie mogą być
przekazywane dzieciom.

Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego
w bezładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką
dla dzieci.

Ostrożnie
Przewrócenie urządzenia spowoduje wyciek wody z
dolnej części.
Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego w celu
uniknięcia uszkodzenia przez pracę na sucho.

Postępowanie w sytuacji awaryjnej
1. Wyłącz urządzenie.
2. W sytuacji awaryjnej wyciągnij urządzenie z gniazda

zasilania: Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę
zasilania.

3. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania.
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Informacje dotyczące urządzenia

Opis urządzenia
To 3-funkcyjne urządzenie służy do oczyszczania, nawilżania
powietrza i usuwania z niego zapachów.

Urządzenie redukuje zarówno nieprzyjemne zapachy jak i
ładunki elektrostatyczne, nie powodując osadzania się kamienia
i mokrych plam.

Wiąże także pyłki, sierść zwierząt i kurz domowy oraz redukuje
nieprzyjemne zapachy oraz ładunki elektrostatyczne, nie
powodując przy tym powstawania osadów wapiennych i
mokrych plam.

Dzięki wydajności nawilżania sięgającej 400 ml na godzinę i
natężeniu przepływu powietrza do 126 m³ na godzinę,
urządzenie nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 25 m²
lub 63 m³.

Zbiornik ma pojemność około 9 litrów i jest wyposażony we
wskaźnik poziomu wody. Opróżnienie zbiornika na wodę
powoduje pojawienie się sygnału ostrzegawczego i
automatyczne wyłączenie urządzenia.

Tryb automatyczny wykorzystuje czujniki, co umożliwia
regulację prędkości obrotowej wentylatora w zależności od
wilgotności pomieszczenia. Wilgotność względna jest
wyświetlana na wyświetlaczu.

Oprócz pracy w trybie automatycznym, możliwy jest również
ręczny wybór jednego z trzech stopni pracy dmuchawy.

W trakcie pracy urządzenie wytwarza hałas na poziomie
< 40 dB.

Dodatkowo urządzenie posiada także tryb nocny, zapewniający
cichą pracę w czasie snu domowników.

Widok urządzenia

1

2

3

4

5

6

8

7

Nr Oznaczenie

1 Wlot powietrza

2 Panel sterowania

3 Wskaźnik stanu wody

4 Easy Kit

5 Wkład SecoSan® 10 (opcjonalne wyposażenie dodatkowe)

6 Pojemnik wody

7 Tarcza

8 Wylot powietrza
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Transport i składowanie

Wskazówka
Nieprawidłowe składowanie lub transportowanie
urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
Zastosuj się do informacji dotyczących transportu oraz
składowania urządzenia.

Transport
Każdorazowo przed transportem:
• Wyłącz urządzenie.

• Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.

• Sprawdź, czy górna i dolna część urządzenia są ze sobą
połączone.

• Podnoś urządzenie za dolną część.

Po każdorazowym transportowaniu urządzenia zastosuj się do
następujących wskazówek:
• Po transporcie ustaw urządzenie w pozycji pionowej.

Magazynowanie
Przed każdorazowym rozpoczęciem składowania zastosuj się
do następujących wskazówek:
• Przed rozpoczęciem składowania opróżnij i oczyść zbiornik

wody (patrz rozdział Konserwacja).

• Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.

W przypadku niewykorzystania urządzenia zastosuj się do
następujących zaleceń dotyczących warunków składowania:
• chroń przed wilgocią, mrozem i upałem,

• magazynuj urządzenie w pozycji pionowej, w miejscu
wolnym od kurzu lub bezpośredniego nasłonecznienia,

• w razie potrzeby osłoń urządzenie przed kurzem stosując
odpowiednie opakowanie,

Montaż i instalacja

Zakres dostawy
• 1 x Urządzenie

• 1 x narzędzie wielofunkcyjne Easy Kit

• 1 x Instrukcja obsługi

Wypakowanie urządzenia
1. Otwórz karton i wyjmij urządzenie.
2. Całkowicie uwolnij urządzenie z opakowania.
3. Całkowicie rozwiń przewód zasilania. Zwróć uwagę, czy

przewód nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia
w trakcie odwijania.

Uruchomienie
• Przed ponownym uruchomieniem urządzenia sprawdź stan

przewodu zasilającego. W przypadku jakichkolwiek
niejasności dotyczących jego stanu zalecamy
skontaktowanie się z serwisem.

• Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu.

• Szczególnie w przypadku ustawienia urządzenia na środku
pomieszczenia, unikaj takiego ułożenia przewodu
zasilającego lub przedłużacza, które może spowodować
zagrożenie przewróceniem się. Zastosuj maskownice i
mostki kablowe.

• Sprawdź, czy zastosowane przedłużacze są całkowicie
rozwinięte.

Napełnianie zbiornika paliwa
1. Podnieś górną część urządzenia i odłóż ją na bok.
2. Usuń materiał opakowaniowy z tarczy.
3. Podnieś tarczę z pojemnika na wodę.
4. Usuń wszelkie inne materiały opakowaniowe.
5. Ponownie zamontuj tarczę w urządzeniu.
6. Napełnij zbiornik wody świeżą wodą pitną.

ð Poziom wody nie powinien przekraczać linii
umieszczonej na zbiorniku wody.

7. Włóż wkład SecoSan® (wyposażenie dodatkowe) do
dolnego obszaru zbiornika wody.

8. Sprawdź, czy odległość pomiędzy wkładem SecoSan® a
tarczą jest wystarczająca. Tarcza musi swobodnie
poruszać się.

9. Załóż górną część urządzenia na zbiornik wody.
ð Wyświetlacz w górnej części i logo w dolnej części

powinny być skierowane w tym samym kierunku.
10. Sprawdź, czy górna i dolna część są prawidłowo

podłączone ze sobą, w przeciwnym razie włączenie
urządzenia nie będzie możliwe.

11. Włącz wtyczkę do gniazda zasilania z odpowiednim
zabezpieczeniem.
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Obsługa

Elementy sterowania

SCS

129 10 11 13 14

15161718

Nr Oznaczenie Opis

9 Przycisk zasilania Power Służy do włączania lub
wyłączania urządzenia.

10 Wskaźnik wkładu
SecoSan®

Włącza się, gdy konieczna jest
wymiana wkładu SecoSan®

11 Wskaźnik zbiornika na
wodę

Włącza się, gdy konieczne jest
uzupełnienie poziomu wody

12 Wskaźnik Prędkość
pracy wentylatora

Wskazuje prędkość pracy
wentylatora

13 Wskaźnik Trybu nocnego Świecenie symbolizuje
włączenie trybu nocnego

14 Przycisk Ustaw tryb
pracy

Ustawianie trybu roboczego

15 Symbol Wilgotności
powietrza

Pokazuje aktualną wilgotność
w pomieszczeniu do 60 %,
nawet jeśli urządzenie wyłączy
się przy 50 %.
strefa wodnych oczyszczaczy
powietrza = strefa komfortu od
40 % do 60 %.

16 Wskaźnik pracy
automatycznej/ciągłej

Włączenie sygnalizuje pracę
urządzenia w trybie
automatycznym/ciągłym

17 Wskaźnik generatora
plazmy

Włączenie sygnalizuje
aktywność generatora plazmy

18 Przycisk resetowania
wkładu SecoSan®

Po wymianie wkładu
SecoSan® wciśnij ten przycisk,
aby zresetować symbol
wskaźnika wkładu SecoSan®.

Włączanie urządzenia
Urządzenie może zostać włączone po przeprowadzeniu instalacji
opisanej w rozdziale "Uruchomienie".
1. Naciśnij przycisk zasilania Power (9).
ð Urządzenie zostanie włączone.

Ustawianie trybu roboczego
Poniższa tabela zawiera zestawienie dostępnych trybów
roboczych.

Tryby
robocze

Opis Wskazanie

Auto Regulacja prędkości obrotowej
wentylatora w zależności od
wilgotności w pomieszczeniu.
Gdy wilgotność osiągnie 50 %,
urządzenie wyłącza się. Urządzenie
jest ponownie uruchamiane, gdy
tylko zmierzona wilgotność spadnie
poniżej 50 %.

Auto

Tryb nocny Urządzenie pracować będzie w trybie
nocnym. Oświetlenie LED panelu
sterowania jest przyciemniane.
Wentylator pracuje z najniższą
prędkością.
Gdy wilgotność osiągnie 50 %,
urządzenie wyłącza się. Urządzenie
jest ponownie uruchamiane, gdy
tylko zmierzona wilgotność spadnie
poniżej 50 %.

Wentylator
max

Wentylator pracuje z maksymalną
prędkością obrotową niezależnie od
wilgotności w pomieszczeniu.

Wentylator
med

Wentylator pracuje ze średnią
prędkością obrotową niezależnie od
wilgotności w pomieszczeniu.

Wentylator
min

Wentylator pracuje z najniższą
prędkością obrotową, niezależnie od
wilgotności w pomieszczeniu.

1. Naciskaj przycisk trybu pracy (14), aż do ustawienia
odpowiedniego trybu.

ð Odpowiedni wskaźnik zostanie włączony.
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Uzupełnianie poziomu wody
Uzupełnij poziom wody, gdy zaświeci się wskaźnik zbiornika
wody (11).

Wskazówka: 
Po ok. tygodniu pracy, oczyść zbiornik na wodę i napełnij go
świeżą wodą pitną. Dalsze informacje na temat czyszczenia
zbiornika na wodę zamieszczono w rozdziale "Konserwacja".
1. Naciśnij przycisk zasilania Power (9).

ð Urządzenie wyłącza się.
2. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka.
3. Wyjmij górną część pojemnika na wodę.
4. Napełnij zbiornik wody świeżą wodą pitną.

ð Poziom powinien sięgać poniżej linii poziomej na
zbiorniku wody.

5. W razie potrzeby sprawdź, czy wkład SecoSan® (opcja) jest
zamontowany we właściwym miejscu pojemnika wody.

6. Załóż górną część urządzenia na zbiornik wody.
ð Wyświetlacz w górnej części i logo w dolnej części

powinny być skierowane w tym samym kierunku.
7. Sprawdź, czy górna i dolna część są prawidłowo

podłączone ze sobą, w przeciwnym razie włączenie
urządzenia nie będzie możliwe.

8. Włącz wtyczkę do gniazda zasilania z odpowiednim
zabezpieczeniem.

9. Naciśnij przycisk zasilania Power (9).
ð Urządzenie ponownie włączy się.

Wyłączanie z eksploatacji
• Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.

• Opróżnij i wyczyść zbiornik wody.

• W razie potrzeby wyjmij wkład SecoSan®.

• Oczyść górną kratkę wentylacyjną zgodnie z treścią
rozdziału "Konserwacja".

• Oczyść generator plazmy zgodnie z treścią rozdziału
"Konserwacja".

• Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziałem
Magazynowanie.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie

Oznaczenie Numer części

Wkład SecoSan® 10 6 100 004 110

Błędy i usterki

Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
występowania usterek przeprowadź czynności kontrolne według
poniższej listy.

Urządzenie nie pracuje:
• Sprawdź przyłącze sieciowe.

• Sprawdź, czy wtyczka lub przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.

• Sprawdź zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.

• Sprawdź, czy górna i dolna część urządzenia są ze sobą
prawidłowo połączone.

• Przed ponownym włączeniem urządzenia odczekaj 
10 minut. Jeżeli urządzenie nie zacznie pracować, zleć
kontrolę techniczną systemu elektrycznego w
wykwalifikowanym serwisie lub firmie Trotec.

Występuje wyciek wody:
• Sprawdź, czy urządzenie zostało prawidłowo ustawione.

• Sprawdź, czy nie doszło do rozszczelnienia urządzenia.

Wskazówka
Po zakończeniu wszystkich czynności
konserwacyjnych i naprawczych odczekaj co najmniej
3 minuty. Ponownie włącz urządzenie dopiero po
upłynięciu tego czasu.

Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynności kontrolnych?
Skontaktuj się z serwisem. W razie potrzeby dostarcz
urządzenie do naprawy w autoryzowanym serwisie firmy Trotec.

Konserwacja

Czynności przed rozpoczęciem konserwacji

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rękami.

• Wyłącz urządzenie.

• Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.

Czyszczenie obudowy
Czyść obudowę za pomocą wilgotnego, miękkiego i
niepostrzępionego kawałka tkaniny. Zwróć uwagę, aby do
wnętrza obudowy nie przedostała się wilgoć. Nie dopuszczaj do
zawilgocenia elementów elektrycznych. Do nawilżenia tkaniny
nie stosuj agresywnych środków czyszczących jak np.
rozpylacze czyszczące, rozpuszczalniki, środki zawierające
alkohol lub środki szorujące.
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Czyszczenie zbiornika wody wymiana wkładu
SecoSan® (opcjonalnie)
Zbiornik na wodę należy czyścić co najmniej raz w tygodniu i
przed każdym uruchomieniem lub wyłączeniem urządzenia z
eksploatacji.
ü Urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci zasilania
ü Górna część urządzenia jest już zdjęta z urządzenia.
1. Wyjmij tarczę ze zbiornika wody.
2. W razie potrzeby wyjmij wkład SecoSan® ze zbiornika

wody.
3. Usuń resztę wody do odpływu.
4. Oczyść wnętrze zbiornika wody za pomocą łagodnego

środka czyszczącego.
5. Dokładnie wypłucz zbiornik wody czystą wodą.
6. Oczyść wnętrze zbiornika za pomocą wolnej od włókien

tkaniny.
7. Jeśli wkład SecoSan® ma być nadal wykorzystywany,

dokładnie spłucz go czystą wodą.
ð Wkład SecoSan® wymieniaj ok. co 6 miesięcy.

Wskaźnik LED wkładu SecoSan® włącza się, gdy
konieczna jest jego wymiana. Zużyty wkład SecoSan®

zutylizuj w odpowiedni sposób.
8. Zamontuj (nowy) wkład SecoSan® w rogu zbiornika wody.

Zwróć uwagę, aby nie zablokować obracającej się tarczy.
9. Ponownie zamocuj tarczę. Sprawdź, czy tarcza może się

swobodnie poruszać. W razie potrzeby, zmień położenie
wkładu SecoSan® tak, aby tarcza mogła się swobodnie
obracać.

10. Napełnij zbiornik wody świeżą wodą pitną.
11. Ponownie nałóż górną część na urządzenie.

W przypadku wymiany wkładu SecoSan®, po ponownym
włączeniu urządzenia zresetuj wskaźnik wkładu SecoSan® (10):
1. Naciśnij przycisk resetowania (18) na około 3 sekundy za

pomocą odpowiedniego narzędzia (np. spinacza lub
wykałaczki).
ð Wyświetlacz wkładu SecoSan® (10) wyłączy się.

Czyszczenie tarczy
ü Urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci zasilania
ü Górna część urządzenia jest już zdjęta z urządzenia.
1. W przypadku drobnych zabrudzeń umieść Easy Kit

pomiędzy dwoma tarczami i przesuń go w przód i w tył.

2. Jeśli tarcza jest mocno zabrudzona, możliwe jest jej
rozłożenie na elementy składowe w celu dokładnego
oczyszczenia.

Demontaż tarczy
1. Wyjmij tarczę z pojemnika wody.
2. Otwórz boczne połączenie śrubowe za pomocą zestawu

Easy Kit lub za pomocą monety, przekręcając nakrętkę w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Zdejmij nakrętkę.
4. Tarcze mogą zostać pojedynczo zdjęte z wału w celu ich

oczyszczenia.

5. Po wyczyszczeniu, ponownie zamontuj tarcze na wale.
6. Załóż pokrywę na wał i przykręcić ją zgodnie z ruchem

wskazówek zegara.
7. Ponownie zamontuj tarczę w urządzeniu. Sprawdź, czy

tarcza może się swobodnie poruszać. W razie potrzeby,
zmień położenie wkładu SecoSan® tak, aby tarcza mogła
się swobodnie obracać.

8. Ponownie nałóż górną część na urządzenie.
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Czyszczenie górnej kratki wentylacyjnej
Wyczyścić górną kratkę wentylacyjną, jeśli jest ona w widoczny
sposób zabrudzona.
ü Urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci zasilania
1. Poluzuj górną śrubę znajdującą się z tyłu urządzenia za

pomocą odpowiedniego śrubokręta (krzyżak, +).

2. Zdejmij kratkę wentylacyjną.

3. Oczyść kratkę wentylacyjną wilgotną, niestrzępiącą się
ściereczką lub odkurzaczem.

4. Jeśli łopatki wentylatora są również mocno zabrudzone,
usuń pył za pomocą suchej szmatki lub odkurzacza (niska
prędkość pracy). Zachowaj ostrożność, aby do wentylatora
nie przedostała się wilgoć.

5. Ponownie zamontuj kratkę wentylacyjną na urządzeniu i
zablokuj ją w mocowaniu zatrzaskowym.

6. Ponownie dokręć śrubę znajdującą się z tyłu urządzenia.

Czyszczenie generatora plazmy
Elektrody generatora plazmy należy czyścić mniej więcej co dwa
tygodnie.

Do czyszczenia używaj standardowych wacików bawełnianych.
Lekko zwilż bawełniane waciki wodą. Po zastosowaniu
zwilżonych wacików, usuń wilgoć za pomocą suchych wacików.
ü Urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci zasilania
1. Poluzuj górną śrubę znajdującą się z tyłu urządzenia za

pomocą odpowiedniego śrubokręta (krzyżak, +).

2. Zdejmij kratkę wentylacyjną.
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3. Ostrożnie przetrzyj obie elektrody bawełnianym wacikiem.

4. Ponownie zamontuj kratkę wentylacyjną na urządzeniu i
zablokuj ją w mocowaniu zatrzaskowym.

5. Ponownie dokręć śrubę znajdującą się z tyłu urządzenia.

Czynności po zakończeniu konserwacji
W przypadku ponownego wykorzystania urządzenia:
• Podłącz wtyczkę zasilania urządzenia do gniazda.

W przypadku, gdy urządzenie nie będzie stosowane przez
dłuższy czas.
• Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziałem

"Magazynowanie".

Załącznik techniczny

Dane techniczne

Parametr Wartość

Przystosowany do
pomieszczeń o wielkości do

25 m² / 63 m³

Maks. wydajność nawilżania 400 ml / h

Wskaźnik wilgotności
względnej powietrza

20 % do 60 %

Maks. przepływ powietrza 126 m³ / h

Przyłącze sieciowe 1/N/PE ~ 220V / 50 - 60 Hz

Pobór mocy, maks. 11 W

Poziom ciśnienia akustycznego
w odległości 1 m
( stopień maks.)

32 dB(A)

Pojemnik wody 9 l

Wymiary (długość x
szerokość x wysokość)

315 x 310 x 390 mm

Masa 6 kg

Filtr wody Wkład SecoSan® 10

Utylizacja

Umieszczony na wycofanym z eksploatacji urządzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreślonego kosza
oznacza, że nie może być ono wyrzucane do odpadków
gospodarczych. Urządzenie może zostać bezpłatnie zwrócone
do najbliższego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostępne są w urzędach
miejskich lub gminnych. Dodatkowe informacje dotyczące
możliwości zwrotu urządzenia zamieściliśmy także na naszej
stronie internetowej www.trotec24.com.

Specjalna utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie użytych materiałów,
sortowanie zastosowanych materiałów lub inne rodzaje
wykorzystania starych urządzeń. Procedury te pozwalają także
na ograniczenie niekorzystnego wpływu zastosowanych
materiałów na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.
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