GCF300CKNA típusú légtisztító berendezések

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI
UTASÍTÁSA

Termékismertetés:
A GREE légtisztítók HIMOP és egyéb más, magas szintű technológia
alkalmazásával készülnek. A hat tisztító funkció mellett (baktérium-,
gombamentesítés, hideg katalizátorok bontása, HIMOP formaldehid-tisztítás,
HEPA magas hatékonyságú szűrő, aktívszén-szűrő) képesek eltávolítani a
levegőből a baktériumokat, port, ártalmas gázokat, stb.
• ezüst-ionos baktérium- és gombamentesítés
(számos baktériumfajtát ártalmatlanít, mosható, és hosszú élettartamú)

• hideg katalizátorok bontása
(erős katalitikus képességgel gyorsan megszünteti a szagokat, és nem okoz másodlagos
környezetszennyezést)

• a HIMOP technológia hatékonyan eltávolítja a formaldehideket
(ez a megkötés és a katalizátor bontás különleges funkciója, képes katalizálni és szétbontani a
veszélyes anyagokat, például megkötve azokat)

• HEPA magas hatékonyságú szűrő
(0,3 mikronos szűrőfelületének köszönhetően a levegőt 99%-ban képes átszűrni, eltávolítva a
baktériumokat, port, stb.), gyorsan frissítve a belső levegőt)

• aktívszén-szűrő
(a szűrő egy új típusú aktívszén-töltetet tartalmaz, melynek megkötési képessége magas, képes
eltávolítana a levegőből az ártalmas gázokat, mint az ammónia, ecetsav, stb.)

• plazmaszűrő (nem tartozék!)
(ioncsoportokat alkotva képes elpusztítani a levegőben lévő baktériumokat)

•

negatív ion funkció
(erdő és vízesés hanghatásával a levegő megtelik olyan negatív ionokkal, melyek „frissítő
módú levegő-vitaminok”-ként ismertek, ennek következtében a szoba levegője friss és
természetes lesz)

• alvás üzemmód
(csendes működés a nyugodt álom érdekében)

anion generátor
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Tartozékok

távirányító

Műszaki adatok
Típus:

GCF300CKNA

Tápfeszültség:

220/240V-50Hz-1F

Funkció:

légtisztító

Teljesítményfelvétel:

85W

Ajánlott szobaméret:

41 m2

Légáram:

300 m3/h

Pormentesítő áramlás:

180 m3/h

Zajszint (mag/köz/al.):

53/38/28 dB(A)

Méretek (szél/mé/mag): 300x446x615 mm
Nettó tömeg:

10,5 kg

pamut légszűrő (3)

Biztonsági javaslatok:
 csak egyfázisú, váltakozóáramú betáplálást alkalmazzon
 ne használja a berendezést sérült kábellel, illetve sérült vagy laza
villásdugóval
 ne gyűrje, csavarja, hajtogassa az elektromos kábelt
 ha megsérült a kábel, akkor azt javíttassa meg szakszervízzel
 szűrőcsere, tisztítás vagy mozgatás alkalmával a művelet elvégzése előtt
feltétlenül áramtalanítsa a berendezést
 a villásdugót fogja meg kihúzáskor, ne a kábelt fogva húzza ki a dugaljból
 a készülékben összegyűlt port időnként el kell távolítani
 ha hosszabb ideig nem használja a berendezést, akkor áramtalanítsa
 ne nyúljon kézzel vagy egyéb tárggyal a légbeszívó vagy –kifúvó
nyílásokba
 ne használja a berendezést magas páratartalmú helyiségekben, pl.
fürdőszobában vagy konyhában, mert a gőz károsíthatja azt
 ne használja a berendezést olyan helyen, ahol gyúlékony, robbanékony
anyagok vannak (a levegőben)
 ne használjon gázolajat vagy hígítót a berendezés tisztításához, ne fújjon
bele rovarirtót, ne használja a berendezést közvetlenül rovarirtózás után
Az előbb leírtak be nem tartása áramütéssel, meghibásodással vagy egyéb káros
következménnyel járhat.

Felhasználási javaslatok:
 a berendezést helyezze vízszintes helyre, szabad légáramlással
(jobb hatékonysággal távolítja el a port a berendezés, ha alacsonyabb helyre telepíti azt)

 ne tegye a berendezést kültérbe vagy közvetlen napsütésre
 ne takarja le a készüléket
(az infra távirányító jelátvitelét zavarja)

 ne tartsa a készüléket hőforrás(ok) közelében
 legalább 2 m-re telepítse a berendezést TV-től vagy más infra vevőt
használó készüléktől
(a vezérlőjelek zavarhatják egymást)

 tartson a faltól legalább 10 cm védőtávolságot
 ne takarja le a levegő beszívó és –kifúvó nyílásokat
 ne tegyen a berendezésre nedves dolgokat, vázát, poharat, stb.
 ne üljön vagy álljon a berendezésre, ne mozgassa működés közben
 a berendezés mozgatását csak a saját fogantyújával végezze
 a légtisztító berendezés szén-monixid eltávolítására nem képes !!!
 csak megfelelő állapotú elemeket rakjon a távirányítóba
 ne próbálja meg szétszerelni, megjavítani a berendezést, bízza ezt
szakemberre
 a berendezést nem használhatják gyerekek, vagy olyan személyek, akik
cselekvésükben korlátozva vannak; kizárólag felügyelet mellett

A berendezés részei:

távirányító
gépház

aktívszén-szűrő
HIMOP keret

szűrőbetét-csomag
porszűrő
v
szűrőtartó
előlap kijelzővel

Kezelő- és kijelzőfelület:

Hátulnézet:

Karbantartás és kezelés:
Berendezés tisztítása
- nyissa fel a panelt
- vegye ki a porgyűjtő
keretet
- vegye ki a szűrőbetétrögzítőt
- vegye ki a szűrőbetétcsomagot
- cserélje ki a csomagot

Az összeszerelés ugyanígy,
csak fordított sorrendben.

A berendezés gépházát puha ronggyal, gyenge mosószeres vízzel tisztíthatja.
Amennyiben a „clean” LED világít, úgy a szűrőkészlet tisztítása időszerűvé vált.
Szétszerelés után először használjon porszívót a nagyobb szennyeződések
eltávolítására, ha nagyon szennyeződtek a szűrők, akkor cserélje ki azokat.
A tisztítás után nyomja meg a MODE gombot 5 másodpercig a „clean” jelzés
törléséhez.

Infra távirányító:
Távirányító használata
- a gombakku behelyezésekor
ügyeljen a megfelelő polaritásra!

- használatkor tartsa a távirányítót a berendezés vevőjének
irányába

Gombok magyarázata:
Lock: gyerekzár
Auto: automatikus üzemmód
Turbo: gyors légtisztítás
Anion: negatív ionos légminőség-javítás
Timer: időzítő
Electrostatic, Lum: nincs használatban
Speed: ventilátor-sebesség
Sleep: alvás üzemmód
Odor: szagmegkötés üzemmód

On/off: be-kikapcsolás

Ha nincs kéznél az infra távirányító:
A MODE gomb egymás utáni lenyomásaival az üzemmódok között tud váltani:

Választását a megfelelő LED-ek jelzik.

Esetleges problémák és megoldások:
Tünet
a távirányító nem
működik

a berendezés nem indul
el

Ellenőrízni
jó az elem?
jó a polaritás?
hatótávolságon belül van
a készülék?
be van dugva a betáp?
vissza van csukva az
előlap?

nincs légáramlás
nem érezhető a
légtisztító hatás

más forrású infrajel
zavarás van

a kifúvott levegő
(kellemetlen) szagú

szellőzetlen térbe lett
telepítve? valami
akadály van a nyílások
előtt?
túl porosak a szűrők?
túl sok szag vagy füst
képződik?
nincs 2 m-en belül TV,
rádió vagy egyéb forrás?
nincs a közelben ezek
tápkábele?
nincs túl sok füst vagy
szag a helyiségben?
nincs eltömődve az
aktívszén-szűrő?

Javasolt tevékenység
csere
megfordítani
közelebb menni
bedugni
becsukni
kérjük értesítse a termék
Forgalmazóját
áthelyezés, elvétel

tisztítás
tisztitsa ki az aktívszénszűrőt
áthelyezés
áthelyezés
hosszabb idő után a
szagok meg fognak
szűnni
tisztítás vagy csere

