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Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy De’Longhi.
Věnujte prosím chvilku k přečtení těchto pokynů pro použití. 
Zamezíte tím možnému nebezpečí nebo poškození přístroje.

Symboly používané v tomto návodu
Důležitá upozornění jsou označená symboly uvedenými níže. 
Tyto je nutné vždy přísně dodržovat. Nerespektování uve-
dených pokynů může vést k úrazům elektrickým proudem, 
vážným poraněním, popáleninám, požárům a škodám na 
přístroji.

 Nebezpečí!
Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým prou-
dem s ohrožením života.

 Pozor!
Nerespektování může být příčinou úrazu anebo poškození 
přístroje.
 

 Poznámka:
Tento symbol označuje informace důležité pro uživatele.

Problémy a řešení
Pro eventuální opravy je nutné obrátit se vždycky na Střediska 
technické asistence, autorizované Výrobcem. 
Vždy trvejte na použití originálních náhradních dílů. 
Opravy provedené nekvalifikovaným personálem můžou být 
nebezpečné a vedou k propadnutí záruky.

Používání v souladu s určením
Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. 
Používejte přístroj pouze pro účely popsané v tomto návodu. 
Tyto pokyny nemůžou zahrnout všechny podmínky a situace, 
které se můžou vyskytnout. Je vždy nezbytné reagovat po-
dle správného úsudku a s opatrností při instalaci, provozu a 
uskladňování každého domácího elektrospotřebiče.

UPozornění
základní bezpečnostní upozornění

 Nebezpečí! Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z 
elektrické sítě, je důležité dodržovat následující bezpečnostní 
opatření:
•	 Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké 

ruce.
•		 Nepoužívejte	přístroj	s	bosýma	nebo	mokrýma	nohama;
•		 Nedotýkejte	se	zástrčky,	pokud	máte	mokré	ruce.
•		 Neponořujte	přístroj	do	vody;
•		 Zabezpečte,	 aby	 zásuvka	elektrického	proudu	byla	 vždy	

volně přístupná a v případě potřeby se dala zástrčka 
vytáhnout.  

•		 Pokud	chcete	zástrčku	vytáhnout,	uchopte	přímo	samot-
nou zástrčku.  Nikdy netahejte za přívodní šňůru, neboť 
by se mohla poškodit.

•		 Pro	 úplné	 odpojení	 přístroje	 vytáhněte	 zástrčku	 z	
elektrické zásuvky.

•		 V	případě	poruch	se	nepokoušejte	přístroj	opravit	 sami.	
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte 
se na Technickou Asistenci. 

•		 V	 případě,	 že	 zásuvka	 a	 zástrčka	 přístroje	 nejsou	 kom-
patibilní,	 je	 třeba	nahradit	 zásuvku	 za	odpovídající	 typ;	
tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným 
odborníkem.

•		 Netahejte	za	napájecí	kabel	pro	posunování	přístrojem.	
•	 Je	nebezpečné	modifikovat	nebo	jinak	měnit	charakteri-

stiky přístroje. 
•		 Pokud	je	šňůra	napájení	poškozena,	musí	být	vyměněna	

výhradně výrobcem nebo příslušným střediskem tech-
nické asistence, aby se vyhnulo jakémukoliv riziku.

•		 Vyhýbejte	 se	 použití	 prodlužovacích	 šňůr	 pro	 elektrický	
napájecí kabel. 

•		 Přístroj	musí	být	nainstalován	ve	shodě	s	národními	nor-
mami.

  Pozor! Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, 
atd.) uschovejte mimo dosah dětí.

 Pozor! nezakrývejte mřížky pro přívod a odvod vzdu-
chu;
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  Pozor!  Nedovolte používání přístroje osobám (ani 
dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslový-
mi schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a zna-
lostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která 
je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Mějte děti pod 
dohledem a nedovolte, aby si s přístrojem hrály.

TECHnICKÉ CHArAKTErISTIKY
•		 Čističe	 vzduchu	 De’	 Longhi	 jsou	 vybaveny	 nejnovější	

technologií	pro	filtraci	vzduchu	v	domácnosti;
•		 Vzduch	je	nasáván	z	předního	panelu;
•		 Znečištěný	 vzduch	 prochází	 přes	 omyvatelný	 předfiltr,	

který odstraňuje nečistoty větších rozměrů, jako prach.   
Částečně	 filtrovaný	 vzduch	 pak	 směřuje	 přes	 filtr	 s	
dlouhou	životností	a	velkou	filtrovací	plochou	HEPA;	 je	
snadno rozpoznatelný, poněvadž je vyroben ze speciálně 
složeného papíru. Filtr HEPA  (High Efficiency Particula-
te	Air)	odstraní	nečistoty	o	velikosti	až	do	0,3	mikronů;	
včetně	tabákového	kouře,	domácího	prachu	a	pylu;

•		 Vzduch	potom	prochází	filtrem	s	aktivními	uhlíky,	který	

odstraní	nepříjemné	pachy;	filtr	je	černé	barvy;
•	 Pročištěný	vzduch	 je	 vyfukován	zpět	do	místnosti	přes	

horní mřížku. Proudění vzduchu směrem vzhůru podpo-
ruje lepší cirkulaci vzduchu v samotném prostředí, aniž 
by však docházelo k vytváření nepříjemných proudů.

•  Nezávisle řízený ionizátor, je-li zapnutý, uvolní do mí-
stnosti oblak s prospěšnými zápornými ionty společně 
s	vyfukovaným	filtrovaným	vzduchem;	 	 	umožňujíc	tak	
odstranění prachu, pylu, cigaretového kouře a výfuko-
vých kouřů vozidel.

•		 Při	 styku	 se	 zápornými	 ionty	 se	 vzdušné	 částice	 nabijí	
záporně a mohou se pak kombinovat s kladně nabitými 
částicemi a vytvářet částice větších rozměrů, které pak 
čistič	 filtruje;	 jinak	 jsou	 záporné	 částice	 přitahovány	
kladně nabitými povrchy, jako podlaha nebo stěny.

•		 Záporní	 ionty	 podporují	 lepší	 rovnováhu	 iontů	 v	
prostředí, protože obecně je v atmosféře více kladných 
nábojů	 než	 těch	 záporných.	 Činnost	 ionizátoru	 tedy	
přispívá ke snížení statické elektřiny vytvářené koberci, 
kovraly, televizory a monitory počítačů.

TECHnICKÉ ÚdAjE
Napájecí napětí         Viz štítek 
    charakteristiky
Příkon                                             “
Vhodný pro místnosti do                                  25 m2

Počet ventilátorů                                                     1
Rychlost ventilátorů                                        3
Ovládání Ionizátoru                                    ANO

IonIzÁTor

IonIzÁTor

FILTr HEPA /FILTr S 
AKTIvníM UHLíKEM

PŘEdFILTr

Technické charakteristiky

   V souladu s evropskou Směrnicí 2002/96/ES 
nelikvidujte přístroj společně s domácím odpadem, 
ale odevzdejte jej do příslušných sběrných středisek 
tříděného odpadu.

LIKvIdACE
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Popis/Použití/Údržba
PoPIS
A)  Přední panel
B)  Omyvatelný předfiltr 
C)  Filtr HEPA/ Filtr s aktivním uhlíkem proti pachům
d)  Držadlo 
E)  Mřížka pro výstup filtrovaného vzduchu
F)  Napájecí kabel se zástrčkou
G)  Nožky
H)  Ovládací panel
 I) Tlačítko ON/OFF
 L) Kontrolka LED ON/OFF
 M) Tlačítko volby rychlosti ventilátoru 
 n) Kontrolky LED rychlosti ventilátoru 
 o) Tlačítko timer (časovač) 
 P) Kontrolka LED timer (časovač)
 Q) Tlačítko ionizátoru
 r) LED ionizátor zapnutý/vypnutý

PoUžITí
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod.
•		 Rozbalte čistič vzduchu a vytáhněte nožky jak je znázorněno 

na obrázku.2, pak jej umístěte na stabilní a rovnou plochu 
tak, že přívod vzduchu na předním panelu a výstup vzdu-
chu (horní mřížka) nemusí čelit překážkám. Dobré umístění 
v místnosti by mělo být minimálně jeden metr od zdi.

•		 Sejměte	 přední	 panel	 (obr.	 3);	 uvnitř	 čističe	 najdete	
předfiltr (B) a filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky (C) zaba-
lené	v	plastovém	sáčku;

•		 Vyjměte	filtr	HEPA/Filtr	 s	aktivními	uhlíky	ze	sáčku,	 jak	
je znázorněno na obr. 1, pak je umístěte v následujícím 
pořadí: filtr HEPA/filtr s aktivními uhlíky černou stranou 
opřenou přímo o čistič tak, aby k němu přilnuly, nakonec 
umístěte předfiltr (viz obr. 4/5). 

•		 Opětovně	umístěte	přední	panel;
•		 Po	 tom,	 co	 jste	 si	 ověřili,	 že	 napětí	 ve	 vaší	 domácnosti	

odpovídá napětí uvedenému na přístroji, připojte přístroj 
do	 elektrické	 zásuvky;	 v	 opačném	 případě	 se	 pro	 jeho	
výměnu obraťte na oprávněné osoby.

•	 Odstraňte	 z	 ovládacího	 panelu	 ochrannou	 průsvitnou	
fólii.

•		 Zapněte	 přístroj	 stisknutím	 tlačítka	 ON-OFF	 (I) pak 
stiskněte tlačítko (M) pro volbu požadované rychlosti 
ventilátoru (Min/Med/Max). 

•		 Led	vztahující	se	ke	zvolené	funkci	se	rozsvítí.	
•		 Pro	 uvolnění	 záporných	 iontů	 do	 prostředí	 skrz	 čištěný	

vzduch stiskněte tlačítko ionizátoru (Q);	příslušná	led	se	
rozsvítí.

 Poznámka:  Pokud vypnete přístroj pomocí tlačítka ON/

OFF, přístroj se opětovně spustí s poslední nastavenou funkcí, s 
výjimkou funkce časovače
•		 Funkce timer (časovač) 
 Funkce časovače umožňuje zpozdit vypnutí přístroje. Se 

zapnutým přístrojem stiskněte tlačítko časovače (o) pro 
výběr počtu hodin, po uplynutí kterých se má přístroj 
vypnout (1 nebo 3 hodiny), příslušná led se rozsvítí.

ČIŠTění PŘíSTrojE
Vyčistěte vnější povrch přístroje měkkým hadříkem, lehce 
navlhčeným, abyste odstranili prach, nečistoty a otisky prstů.
Přední panel a předfiltr lze sejmout a umýt zvlášť v horké 
mýdlové vodě (ale NE v myčce). Důkladně komponenty 
vysušte před jejich opětovným namontováním. Horní mřížku 
lze čistit měkkým štětečkem. 
neponořujte přístroj do vody za účelem vyčištění.

 Poznámka : Před zahájením čištění a údržby vždy 
vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky.  

ÚdržBA A vÝMěnA FILTrŮ
•			 Pamatujte,	 že	 účinnost	 vašeho	 čističe	 vzduchu	 závisí	

především na filtrech, proto je pravidelně kontrolujte. 
•		 Sejměte	 přední	 panel.	 Zkontrolujte	 filtr.	 Jakmile	 se	

nahromadí značné množství prachu a jiných nečistot, 
odstraňte předfiltr a umyjte jej v ruce v teplé mýdlové 
vodě;	nechte	důkladně	vyschnout	a	znovu	vše	namon-
tujte;

•		 Doba	 životnosti	 filtrů	 HEPA/filtru	 s	 aktivními	 uhlíky	
závisí od podmínek použití přístroje. Obecně platí, za 
předpokladu, že přístroj funguje asi 4 hodiny denně na 
střední rychlosti a za podmínek normálního množství 
prachu/kouře ve vzduchu, že doba životnosti je zhruba 
6 měsíců. 

 Pro výměnu filtru HEPA/ Filtru s aktivnímu uhlíky, 
vytáhněte nejdřív předfiltr, pak vyjměte filtr HEPA/Filtr 
s aktivními uhlíky a nahraďte jej novým filtrem. Před 
opětovnou instalací předního panelu se ujistěte, že 
předfiltr	je	čistý;

	 Časté	čištění	předfiltru	pomůže	prodloužit	životnost	fil-
tru HEPA/Filtru s aktivními uhlíky . 

•		 Když	 se	 filtr	 změní	 z	 bílé	 barvy	 na	 tmavě	 šedou	 nebo	
hnědou, je nezbytné jej nahradit. 

 Nemyjte Filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky po jeho 
opotřebení, tento filtr nelze regenerovat.

•		 Náhradní	 filtry	 De	 ‘Longhi	 jsou	 k	 dispozici	 v	 našich	
servisních střediskách a u prodejců domácích 
elektrospotřebičů.
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