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Nie wkładać palców do wlotu i wylotu urządzenia.
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Charakterystyka produktu
• Bardzo cicha praca: urządzenie idealnie nadaje się do pracy w nocy.
• Czujniki jakości powietrza: ten oczyszczacz powietrza automatycznie monitoruje jakość
powietrza. W trybie “auto” przy zmianie jakości powietrza urządzenie dostosowuje
prędkość wentylatora.
• 4 poziomy wydajności: niski, średni, wysoki i turbo.
• Sygnalizacja konieczności wymiany kasety z filtrami: sygnalizacja dźwiękowa i świetlna.
• 6 - stopniowe oczyszczanie powietrza: filtr wstępny, dokładny filtr HEPA,
przeciwbakteryjny filtr węglowy CleancelTM oraz PlasmaWaveTM, usuwają 99,97 %
zanieczyszczeń.
Zarówno drobne cząstki zanieczyszczeń o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki
pleśni, pyłki, roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu,
alergeny oraz dym papierosowy. OptiFlow - wychwytuje nawet oddalone cząstki pyłu lub
dymu i optymalnie rozprowadza świeże powietrze w pomieszczeniu.
Technologia PlasmaWaveTM : bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia lotne na poziomie
molekularnym, natychmiast neutralizuje zapachy i mikroorganizmy takie jak bakterie,
wirusy i pleśń.
• Zdalne sterowanie: urządzenie można obsługiwać zdalnie lub za pośrednictwem
wyświetlacza.
• Kaseta z filtrami: prosta wymiana wszystkich filtrów naraz.
Zawartość opakowania
• Oczyszczacz powietrza
• Kaseta z filtrami: wstępny, HEPA i filtr węglowy
• Pilot zdalnego sterowania z baterią litową 3 V
• Instrukcja obsługi
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Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o bezwzględnie zapoznanie się z
niniejszą instrukcją obsługi i o przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcja
Uwaga!
umożliwiające
obsługi Wskazówki
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• Urządzenie można przenosić za pomocą znajdującego się na jego tyle 		
Opakowanie,
np. folię trzymać z dala od dzieci! (istnieje niebezpieczeństwo
ręcznego uchwytu
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nie działaobsługi,
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niniejszej instrukcji
aby
prawidłowo
maksymalnie zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zwarcia i/lub powstania pożaru
• Nie ustawiać urządzenia w pobliżu firanek i tym podobnych przedmiotów,
gdyż na skutek ruchów powietrza mogą one zablokować wlot lub wylot
Korzystaj
wyłącznie z gniazdka o napięciu 220 - 240 V.
urządzenia
• Urządzenie ustawić na stabilnej powierzchni w miejscu, gdzie jest
Nie
modyfikować,
ani niepowietrza
naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Wszelkich
wystarczająca
cyrkulacja

napraw powinien dokonywać wyspecjalizowany serwisant.

Wtyczka urządzenia jest spolaryzowana, nie przekręcaj wtyczki, nie wkładaj na siłę.
Jeśli wtyczka nie wchodzi spróbuj ją obrócić do góry nogami. Jeżeli nadal masz
problemy z włożeniem wtyczki skontaktuj się z elektrykiem, aby zainstalował
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Instalacja urządzenia
 zdjąć folię ochronną (A) z panelu
sterowania
• Zdjąć folię ochronną
(A) z panelu
sterowania pokrywa przednia (B) jest zamocowan
• Pokrywa przednia
(B) jest zamocowana
w czterech
punktach, tj. zahaczona u
w czterech punktach,
tj. zahaczonauudołu
góryz prawej i
góry i zatrzaśnięta
i zatrzaśnięta u dołu z prawej i lewej strony
lewej strony
• Chwyć pokrywę obiema rękoma wkładając

chwyć
pokrywę
obiema
rękoma
palce wskazujące
w otwory
z lewej
i prawej
wkładając
palce
wskazujące
w otwory
strony, a następnie
pociągnij
ją do
siebie
i podnieś do góry
lewej i prawej strony, a następnie
• Wyjmij kasetę zpociągnij
filtrami (C)
usuń
ją ido
siebie i podnieś do gór
plastikowe opakowanie zabezpieczające
 wyjmij kasetę z filtrami (C) i usuń
wraz z taśmami klejącymi (D), a następnie
plastikowe
opakowanie zabezpieczają
włóż kasetę ponownie
na miejsce
wraz
z
taśmami
klejącymi (D), a
• Zawieś z powrotem pokrywę przednią
u góry urządzenia,
a następnie
zatrzaśnij
następnie
włóż kasetę
ponownie na
u dołu z prawejmiejsce
i lewej strony (E)
• Włóż wtyczkę przewodu zasilającego
 zawieś z powrotem pokrywę przednią
w gniazdko (F)
góry urządzenia, a następnie zatrzaśn
dołu z prawej i lewej strony (E)
 włóż wtyczkę przewodu zasilającego w
gniazdko (F)
Instalacja urządzenia
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Obsługa

ADC
Reset
Check Filter

B

E

G
PlasmaWave

Auto

H
High

Quiet
Good

Poor

J

Turbo

Med

Air Quality Sensor

I

Speed
Light Sensor

Air Quality

F
Panel sterowania
A - Air Quality Sensor - czujnik jakości powietrza:
w trybie “auto” działanie urządzenia jest automatycznie dopasowane do jakości
powietrza.
B - Auto (tryb “auto”): prędkość wentylatora zmienia się automatycznie w zależności
od jakości powietrza.
C - Reset: kasowanie sygnalizacji konieczności wymiany kasety z filtrami (dioda “check
filter” (D)).
D - Check Filter (wymiana filtra): sygnalizacja konieczności wymiany filtra.
E - PLASMAWAVETM: sygnalizacja działania układu jonizacji powietrza PlasmawaveTM.
F - Air Quality ( jakość powietrza): zielona, żółta i czerwona lampka pokazują jakość
powietrza (od “good” (dobra) do “poor” (słaba)).
G - Turbo / High / Med / Quiet (turbo / wysoka / średnia / niska): sygnalizacja aktualnej prędkości wentylatora.
H - Speed (prędkość): wciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę prędkości wentylatora. Aktualne ustawienie wyświetla się na diodach (G).
I - Zasilanie: włączenie i wyłączenie urządzenia.
J - Light sensor (czujnik światła): w trybie auto, po zmniejszeniu się oświetlenia
otoczenia prędkość wentylatora jest automatycznie redukowana do poziomu niskiego
i zmniejszana jest jasność wyświetlacza.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk POWER,
aż rozlegnie się krótki dźwięk “bip”.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia
rozpoczyna się procedura kalibracji
czujników powietrza i w tym czasie
migocze wskaźnik jakości powietrza.
Po 3 - 4 minutach urządzenie przełącza
się na tryb automatyczny. Przy wszystkich
następnych uruchomieniach, urządzenie
od razu zaczyna pracę w trybie auto
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tryb automatyczny. Przy wszystkich nastę
uruchomieniach, urządzenie od razu zacz
pracę w trybie auto.
PonownePonowne
włączenie włączenie
urządzenia:urządzenia:
 podłącz urządzenie i wciśnij przyc
• Podłącz urządzenie i wciśnij przycisk
 urządzenie
• Urządzenie zaczyna
pracować zaczyna
w trybie pracować w tr
auto,
podczas
którego
auto, podczas którego jego działanie
jest jego działan
automatycznie dopasowane
do jakości
automatycznie
dopasowywane do
powietrza
jakości powietrza
• W zależności od stopnia zanieczyszczenia
 w zależności
stopnia zanieczys
powietrza, prędkość
wentylatoraod
jest
powietrza,
prędkość
automatycznie zmieniana
(Quiet,
Med, dmuchawy je
High lub Turbo) automatycznie zmieniana (Quiet,
• Możliwa jest ręczna
zmiana
prędkości
High
lub Turbo).
za pomocą przycisku “Speed”, prędkość
 możliwa
ręczna
zmiana prędk
wentylatora zwiększa
się o jest
jeden
stopień
pomocą
przycisku
„Speed”, prędk
do poziomu “Med”,
następne
wciśnięcia
przycisku podnoszą
prędkość do
poziomusię o jeden st
dmuchawy
zwiększa
“High” i “Turbo” do poziomu „Med”, następne wci
• Najwyższa prędkość wentylatora służy
przyciskupowietrza
podnoszą prędkość do
do szybkiego oczyszczania
poziomu
„High”zai „Turbo”.
i może być wybrana
tylko ręcznie
pomocą przycisku
“Speed” prędkość dmuchawy słu
 najwyższa
• Dłuższe, trzysekundowe
przytrzymanie
szybkiego
oczyszczania powietrza
przycisku “Auto” powoduje włączenie
być
wybrana
tylko
ręcznie za pom
TM
lub wyłączenie układu PlasmaWve
przycisku „Speed”
Obsługa pilota
zdalnegotrzysekundowe
sterowania
 dodłuższe,
przytrzym
Wymiana Baterii:
przycisku „Auto” powoduje włącz
wyłączenie
układu PlasmaWav
• Ściśnij pokrywę i lub
jednocześnie
pociągnij

zaczep (patrz rysunek obok) oraz wysuń
szufladkę
z bateriąpilota do zdalnego sterowania
Obsługa
• Zmień baterię
kładąc
ją tak, jak pokazano
Wymiana
baterii:
na rysunku i wsuń szufladkę z powrotem
do pokrywy  ściśnij pokrywę i jednocześnie poc
zaczepbaterie
(patrz litowe
rysunek obok) oraz w
• Należy zawsze stosować
3 V - CR2025
szufladkę z baterią
Uchwyt:
 zmień baterię kładąc ją tak, jak po
Pilot jest wyposażony w oddzielny uchwyt,
na rysunku
i wsuń
szufladkę z pow
który można przykręcić
w dowolnym
miejscu
do pokrywy
na ścianie



należy zawsze stosować baterie lit
3 V - CR2025
Uchwyt:
Pilot jest wyposażony w oddzielny uchwyt
można przykręcić w dowolnym miejscu na
ścianie.
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powinna przekraczać 6 m

Niewłaściwe umieszczenie pilota
 miejsca, w których znajdują się
Stosowanie baterii:
przetworniki
elementów
• Należy zawsze stosować
baterie litowe
3 V - CR2025
oświetleniowych lub układów
• Nieprawidłowe baterie mogą “wycieknąć”
elektronicznych
i / lub spowodować szkody
 pomiędzy
pilotem, a urządzeniem
• W przypadku dłuższego
nieużywania
mogą się znajdować żadne przed
pilota, wyjąć baterię
• Nie dopuszczać dolub
uszkodzeń
meble pilota
i do jego upadku
 urządzenie nie może być narażon
bezpośrednie
oddziaływanie pro
Prawidłowe stosowanie
pilota:
• Skierować pilot w słonecznych,
kierunku urządzenia
gdyż w ten sposób j
• Maksymalna odległość
od urządzenia
zakłócane
działanie czujnika pocz
nie powinna przekraczać 6 m
 miejsca, w których migocze uszko
lub stare
oświetlenie neonowe
Niewłaściwe umieszczenie
pilota:
• Miejsca, w których
znajdują
się
 nie
umieszczać
pilota bezpośredn
przetworniki elementów
oświetleniowych
promieniach słonecznych lub w p
lub układów elektronicznych
źródeł ciepła
• Pomiędzy pilotem, a urządzeniem nie
A. żadne
Włączenie/wyłączenie:
Do
mogą się znajdować
przedmioty
lub meble
włączania i wyłączania pilota
• Urządzenie nie może być
narażone
dźwięk
„bip” potwierdza wyb
na bezpośrednie oddziaływanie promieni
funkcji.
słonecznych, gdyż w ten sposób jest
B.czujnika
Auto: podczerwieni
Do włączania trybu
zakłócane działanie
• Miejsca, w których migocze
uszkodzone
automatycznego.
lub stare oświetlenie
C. neonowe
Prędkość dmuchawy: Przycis
• Nie umieszczać pilota bezpośrednio
górę” i „w dół” zmieniają
w promieniach słonecznych lub w pobliżu
odpowiednio prędkość dmuc
źródeł ciepła
A - Włączenie / wyłączenie:
do włączania
pozwalają
na pracę w trybie
i wyłączania pilota, krótki
dźwięk
“bip”
ręcznym.
potwierdza wybranie funkcji
D.
Turbo: Przejście z trybu auto
B - Auto: do włączania trybu
trybu maksymalnej ilości
automatycznego
cyrklowanego
C - Prędkość wentylatora:
przyciski “w powietrza. Urz
górę” i “w dół” zmieniają
odpowiednio
pozostaje
w tym trybie do m
prędkość wentylatora i pozwalają na pracę
ponownego przejścia do tryb
w trybie ręcznym
automatycznego
D - Turbo: przejście z trybu
auto do trybu lub ręczneg
maksymalnej ilości cyrklowanego
powietrza. Urządzenie pozostaje w tym
trybie do momentu ponownego przejścia
do trybu automatycznego lub ręcznego.

www.kunasystem.pl
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Konserwacja i czy
PL Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie urządzenia:
 obudowę urządzenia czyścić ście
• Obudowę urządzenia czyścić ściereczką
zwilżoną roztworem mydła w wo
zwilżoną roztworem mydła w wodzie

nie stosować
żadnych łatwo
• Nie stosować żadnych
łatwo
odparowujących cieczy,
benzyny,
odparowujących
cieczy, benzyny
rozcieńczalników, ani
pasty polerskiej, ani pasty poler
rozcieńczalników,
gdyż mogą one uszkodzić powierzchnie
gdyż mogą one uszkodzić powier
urządzenia
• Chronić urządzenieurządzenia
przed wodą
• Gdy urządzenie
umieszczone
bardzoprzed wodą
 jest
chronić
urządzenie
blisko ściany, 
strumień
powietrza
gdy urządzeniemoże
jest umieszczone
być zapylony, aby temu zapobiec
blisko
ściany,
strumień
powietrza
odsuń urządzenie nieco od ściany lub
regularnie je odpylbyć zapylony, można temu zapob
• Regularnie oczyszczać,
np. odkurzaczem
odsuwając
urządzenie nieco od ś
strefę wokół czujnika
lubpowietrza
regularnie ją odpylając

 kasety
regularnie
oczyszczać, np. odkurz
Uwaga! Wymiana
z filtrami.
strefę
wokół
Przed przystąpieniem do wymianyczujnika
filtrów powietrza
należy wyjąć wtyczkę zasilającą (A) z gniazda
ściennego Wymiana kasety z filtrami

Uwaga:
Wymiana kasety
z filtrami
Przed przystąpieniem
do wymiany filtrów
• Pokrywa przednia
(B) jest zamocowana
w czterech
punktach,
tj. zahaczona
góry
wyjąć
wtyczkę
zasilającąu(A)
z gniazda ści
i zatrzaśnięta u dołu z prawej i lewej strony
• Chwyć pokrywę obiema rękoma wkładając
Wymiana kasety z filtrami
palce wskazujące w otwory z lewej i prawej
 pokrywa
(B) jest zamoc
strony, a następnie
pociągnijprzednia
ją do siebie
i podnieś do góry w czterech punktach, tj. zahaczo
• Wyjmij kasetę z filtrami
i usuń
góry i(C)
zatrzaśnięta
u dołu z prawe
plastikowe opakowanie zabezpieczające
lewej
strony
wraz z taśmami klejącymi (D), a następnie
 chwyć
włóż kasetę ponownie
na pokrywę
miejsce (E)obiema rękoma
• Zawieś z powrotemwkładając
pokrywę przednią
palce wskazujące w ot
u góry urządzenia,lewej
a następnie
zatrzaśnij
i prawej
strony, a następni
u dołu z prawej i lewej strony (F)
pociągnij
ją do siebie i podnieś do
• Włóż wtyczkę przewodu
zasilającego

wyjmij
kasetę
z filtrami (C) i usuń
w gniazdko (G)

plastikowe opakowanie zabezpie

Restartowanie wskaźnika
wraz zwymiany
taśmamifiltra
klejącymi (D), a
a. Włącz urządzenie
następnie
włóż
kasetę
ponownie
b. Za pomocą spiczastego przedmiotu
miejsce
(E)
(np. spinacza) wciśnij
i przytrzymaj
przez 3-5 sekund
przyciskz“Reset”,
 zawieś
powrotem pokrywę prze
aż do usłyszenia dźwięku. Zgaśnie lampka
góry urządzenia, a następnie zatr
sygnalizacyjna “Check Filter”

www.kunasystem.pl
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dołu z prawej i lewej strony (F)
włóż wtyczkę przewodu zasilając
gniazdko (G)

Możliwe usterki:
Pył
i zanieczyszczenia
w filtrowanym
PL Możliwe
usterki
powietrzu
Pył i zanieczyszczenia w filtrowanym powietrzu
• Oczyść filtr wstępny w kasecie z filtrami



Możliwe u

oczyść filtr wstępny w kasecie z filtrami

Możliwe usterki

Zapachy w filtrowanym powietrzu
w filtrowanym
PL Zapachy
Możliwe
usterki
• Ustawić
urządzenie powietrzu
bliżej źródła zapachów

Pył i zanieczyszczenia
filtrowanym powietrzu
 ustawićw urządzenie
bliżej źródła zapachów
 Wskaźnik
oczyść filtr wstępny
kasecie z filtrami
jakościwpowietrza
świeci na żółto

lub czerwono, ale filtrowane powietrze

Wskaźnik
jakościpowietrzu
powietrza świeci na żółto lub czerwono, a
Zapachy
w filtrowanym
wydaje powietrze
się czyste wydaje się czyste
filtrowane
 ustawić urządzenie
bliżej źródła zapachów
• Oczyścić, np. odkurzaczem czujniki powi-



oczyścić, np. odkurzaczem czujniki powietrza

etrza
Wskaźnik
jakości powietrza świeci na żółto lub czerwono, ale
filtrowane powietrze wydaje się czyste
Czasami
słychać
ciche
odgłosy
tykania
 Czasami
oczyścić,
np.
odkurzaczem
czujniki
powietrza
słychać
ciche
odgłosy
tykania

wskazuje
to na
pracę
układu
PlasmaWave™, jest to
•Wskazuje
to na
pracę
układu
Plasma-

CzasamiWave
słychać
TM ciche odgłosy tykania
, jest to normalne
normalne
 wskazuje to na pracę układu PlasmaWave™, jest to
normalne

Zakłócenia
odbioru
telewizji
lub radia
Zakłócenia
odbioru
telewizji
lub radia

• Spróbuj
ponownie
ustawić antenę lub
Zakłócenia
telewizji
lub radia
 odbioru
spróbuj
ponownie
ustawić antenę lub odsunąć
urządzenie
telewizora
lub radia,
 odsunąć
spróbuj ponownie
ustawićod
antenę
lub odsunąć
urządzenie
od
telewizora
lub radia,
albo podłącz
urządzenie
od telewizora
lub radia,
albo podłącz
albo
podłącz
urządzenie
do innego
gniazdka
urządzenie
do
innego
gniazdka
sieciowego
urządzenie
do
innego
gniazdka
sieciowego
sieciowego
Jeżeli
żaden
z w/w zsposobów
nie przyniesie
Jeżeli
żaden
w/w
sposobów
nierozwiązania
przyniesie
rozwiązania
Jeżeli
żaden
z w/w
sposobów
nie
przynieproblemu,
sie
rozwiązania
problemu,
skontaktuj
się
z
problemu,
skontaktuj się z serwisem:
serwisem:
skontaktuj
się z→serwisem:
www.ideal-health.de
„Service”
www.opus.pl
service@krug-priester.com
www.ideal-health.de
→ „Service”

service@krug-priester.com
Akcesoria

Zalecane
akcesoria
Zalecane

akcesoria

Kaseta Kaseta
z filtrami APz15,
nr 8710 001
filtrami
AP
Kaseta z filtrami AP 30, nr 8710 002
Kaseta
z
filtrami
AP
Kaseta z filtrami AP 45, nr 8710 003

15, nr 8710 001
30, nr 8710 002
Kaseta z filtrami AP 45, nr 8710 003

Recykling:
Niniejsze urządzenie nie może być usuwane
Niniejsze
urządzenie
może być usuwane
wraz
z odpadaminie
komunalnymi!
Prosimy wraz z odpa
Prosimyprzekazać
przekazać
do wyspecjalizowanego
w tym
je do je
wyspecjalizowanego
w tym
zakresie
zakładu! części
Zbieranie
i recykling części
Zbieranie
i recykling
elektrycznych
i elektronicz
elektrycznych i elektronicznych chroni zanaturalne!
Opakowanie proszę usunąć w sposób przyja
soby naturalne! Opakowanie proszę usunąć
zbieraćwsurowce
wtórne! dla środowiska
sposób przyjazny
Dziękujemy!
odpowiednio segregując.
Dziękujemy!

www.kunasystem.pl
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Dane techniczne

SPECYFIKACJA PRODUKTU
MODEL

AP 15

Dane techniczne

SPECYFIKACJA PRODUKTU
AP 30

MODEL
AP 15
AP 30Zdjęcie urządzenia
AP 45
Zdjęcie urządzenia

SPECYFIKACJA
MODELPRODUKTU
15
ZdjęciaAPurządzenia

biały/szary
6Kolor

biały/szary
7

SPECYFIKACJA PRODUKTU
AP 45
AP 15
AP 30
AP 30
AP 45

AP 4

biały/szary
biały/szary
8
biały / szary
650 x 440 x 2606 mm

biały/szary
biały/szary
biały/szary
biały/szary
biały
/7szary
biały
8 /7szary
Waga netto [kg]
6
Wymiary
(W
x
S
x
G)
470
x
350
x
210
mm
550
x
415
x
220
mm
650
x
440
260
2
2 Wymiary (W x S x6
Waga netto
[kg]
7 x 210 mm
8 xmm
G)2
470 x 350
550 x x415
220 mm
15 DANE
m
45 m
TECHNICZNE 30 m
DANE
220 - 240 V, 50/60 Hz
220 - 240 V, 50/60
Hz TECHNICZNE
220 - 240 V, 50/602Hz
2
2
Wielkość
pomieszczenia
15
m
30
m
45
m
Wymiary
x11/20/40/110
350 x 210
550 x 415 15
x 220
650 x 440
x 260
mm
2 mm
2
4/6/10/40 W
4/10/25/60
W 470pomieszczenia
W mm
Wielkość
m
30 m
220 - 240
220 - 240 V, 50/60 Hz
220 - 240 V, 50/60 Hz
entylatora
4Napięcie zasilania
4
4 V, 50/60 Hz
Napięcie
zasilania
220
240
V,
50/60
Hz
220
240
V,
50/60
Hz
DANE
TECHNICZNE
Moc*
4/6/10/40
W
4/10/25/60 W
11/20/40/110 W
ny (wentylator)
TAK
TAK
TAK
Moc*
4/6/10/40
W
4/10/25/60
W
atora* [dB (A)]
26/35/43/52
dBprędkości
(A)
26/35/46/55
dB (A)
27/38/50/60 dB
(A)
Ilość
wentylatora
4 2
4
24
2
Wielkość
pomieszczenia
45TAK
m4
70 m
20
mTAK
owietrza*
0,7/1,3/2/2,8
1,1/2,5/4/5,5
1,4/3,1/5/8,2
Ilość prędkości
wentylatora
Tryb automatyczny
(wentylator)
TAK 4
Tryb
(wentylator)
TAKdB (A)
Głośność
wentylatora* [dB
(A)]automatyczny
26/35/43/52
dB (A) 220 26/35/46/55
27/38/50/60TAK
dB (A)
Napięcie
zasilania
240
V,
50/60
Hz
owietrza na
8,2
8,1
8
Głośność wentylatora*
[dB (A)]
26/35/43/52
26/35/46/55 dB (A)
Przepustowość powietrza*
0,7/1,3/2/2,8
1,1/2,5/4/5,5dB (A)
1,4/3,1/5/8,2
3
[m /min]
Przepustowość
powietrza*
0,7/1,3/2/2,8
1,1/2,5/4/5,5
4/6/10/40
W
4/10/25/60
W
11/20/40/110
W
ZANIA POWIETRZAMoc*
HEPA
True HEPAIlość
99,97%
HEPA 99,97%
cyrkulacji powietrza
na3/min] HEPA 99,97%
8,2
8,1
8
[m
z węglem
filtr z węglem
filtr z węglem 4 (niska, średnia, wysoka, turbo)
Ilośćfiltrprędkości
godzinę wentylatora
Ilość cyrkulacji
powietrza na
8,2
8,1
aktywnym
aktywnym
aktywnym
UKŁAD OCZYSZCZANIA
POWIETRZA
godzinę
wstępny
Filtr wstępny
Filtr wstępny
TrybFiltr
automatyczny
tak
Wydajność filtra HEPA
True HEPA 99,97%
HEPA 99,97%
HEPA 99,97%
UKŁAD OCZYSZCZANIA
ność kasety z
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy POWIETRZA
(wentylator)
Filtr węglowy
z węglem
filtr z węglem
filtr z węglem
ęglowy i
Wydajność filtrafiltr
HEPA
True
HEPA 99,97%
HEPA 99,97%
aktywnym
aktywnym
aktywnym
Głośność wentylatora*
26/35/43/52
26/35/46/55
27/38/50/60
Filtr węglowy
filtr z węglem
filtr z węglem
ave™
TAK
TAK
TAK wstępny
Filtr
dodatkowy
Filtr
Filtr
wstępny
Filtr
wstępny
[dB (A)]
aktywnym
aktywnym
akteryjny
Cleancel™
Cleancel™
Cleancel™
Przeciętna żywotność
kasety z
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
Filtr
dodatkowy
Filtr
wstępny
Filtr
wstępny
filtrami
(HEPA, węglowy i
Wydajność
wentylatora*
42
/
78
/
120
/
168
66
/
150
/
240
/
330
84
/
186
/ 336 / 492
erowania
TAK
TAK Przeciętna żywotność
TAK kasety z
12 miesięcy
12 miesięcy
3
wstępny)
[m
/h]
powietrza
5 stopni
5 stopni
5 stopni
filtrami (HEPA, węglowy
i
System PlasmaWave™
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK TAK
Wartości
WSOP**
98 P103
D 197Cleancel™
K 197 P214
D Cleancel™
298 K 291 P 343
System
przeciwbakteryjny
Cleancel™
TAK
TAK wstępny)D 98 KTAK
TAK
TAK System PlasmaWave™
TAK
TAK
TAK
FUNKCJE
UKŁAD TAK
OCZYSZCZANIA
POWIETRZA
eczności
TAK System przeciwbakteryjny
TAK TAK
Pilot zdalnego sterowania
TAK
TAK
Cleancel™
Cleancel™
wietlna)
Wskaźnik jakości powietrza
5 stopni
5 stopni
5 stopni
Wydajność
True HEPA
99,97 %
ansportowy
TAK filtra HEPA TAK FUNKCJE
TAK
Czujnik gazu
TAK
TAK
TAK TAK
Pilot zdalnego sterowania
TAK
Czujnik
zapachu
TAK
TAK
ą odpowiednio trybom:
średni,
wysoki
oraz turbo
Filtrcichy,
węglowy
Filtr z węglem
aktywnym
Wskaźnik jakości powietrza
5TAK
stopni
5 stopni
Czujnik pyłu
TAK
TAK
TAK TAK
Czujnik gazu
TAK
Filtr dodatkowy
Filtr
wstępny
Niniejsza maszyna
została
sprawdzona
przez
niezależną
jednostkę
badawczą
i
Sygnalizacja koniecznościCzujnik zapachu
TAK
TAK
TAK TAK
TAK
spełnia wymagania dyrektyw
UEfiltru
2006/95/EG
i 2004/108/EG.
wymiany
(świetlna)
Czujnik
pyłu
TAK
TAK
Przeciętna
żywotność
kasety
12
miesięcy
Dane techniczne
urządzenia
znajdują
się
na
tabliczce
znamionowej.
Ręczny uchwyt transportowy
TAK
TAK
TAK
W przypadku
roszczeń gwarancyjnych
urządzenieSygnalizacja
musi zostać zidentyfikowana
z filtrami
(HEPA, węglowy
konieczności
TAK
TAK
na podstawie
tabliczki znamionowej.
i wstępny)
wymiany
filtru (świetlna)
trybom:
cichy, średni, wysoki oraz turbo
*wartości dotyczą odpowiednio
Ręczny uchwyt transportowy
TAK
TAK
TM

x G)
NE
zczenia
a

Kolor
Kolor
470 x 350 Waga
x 210 mm
550 x 415 x 220 mm
netto [kg]

tak

System PlasmaWave

Dane t

biały/s
8
650 x 440 x

45 m
220 - 240 V,
11/20/40
4
TAK
27/38/50/6
1,4/3,1/
8

HEPA 99
filtr z wę
aktywn
Filtr wst
12 mie

TAK
Cleanc

TAK
5 stop
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

Niniejsza maszyna została sprawdzona przez niezależną jednostkę badawczą i
TM
*wartości
dotyczą odpowiednio
cichy,i średni,
wysoki oraz turbo
System przeciwbakteryjny spełnia
Cleancel
15 UEtrybom:
wymagania
dyrektyw
2006/95/EG
2004/108/EG.
Dane techniczne urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej.
FUNKCJE
Niniejsza maszyna
została
sprawdzona
przez niezależną jednostkę ba
W przypadku roszczeń gwarancyjnych
urządzenie
musi
zostać zidentyfikowana
spełnia wymaganiatak
dyrektyw UE 2006/95/EG i 2004/108/EG.
Pilot zdalnego sterowaniana podstawie tabliczki znamionowej.

Wskaźnik jakości powietrza
Czujnik gazu

Dane techniczne urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej.
5 stopni
W przypadku roszczeń
gwarancyjnych urządzenie musi zostać zidenty
na podstawie tabliczki
tak znamionowej.

Czujnik zapachu

tak

Czujnik pyłu

tak

Sygnalizacja konieczności
wymiany filtru (świetlna)

tak

Ręczny uchwyt
transportowy

tak

www.kunasystem.pl
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Ilość cyrkulacji powietrza na
8,2
8,1
8
godzinę
UKŁAD OCZYSZCZANIA POWIETRZA
Wydajność filtra HEPA
True HEPA 99,97%
HEPA 99,97%
HEPA 99,97%
* WartościFiltrdotyczą
oraz turbo filtr z węglem
węglowy odpowiednio trybów:
filtr niski,
z węglemśredni, wysoki
filtr z węglem
aktywnym Powietrza
aktywnym
aktywnym
** WSOP – Współczynnik Szybkości Oczyszczania
(z ang. CADR - Clean
Air
Filtr dodatkowy
wstępny
Filtr wstępnypowietrza.
Filtr wstępny
Delivery Rate).
Wartość ta informuje oFiltr
skuteczności
oczyszczaczy
Przeciętna żywotność kasety z
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
Im jest ona
wyższa,
tym szybciej
są usuwane z powietrza zanieczyszczenia takie
filtrami
(HEPA, węglowy
i
jak dym (D),
kurz (K) czy pyłki (P). Sprawdzone i certyfikowane przez AHAM
wstępny)
System PlasmaWave™
TAK
TAK
TAK
(z ang. Association
of Home Appliance Manufacturers
- Stowarzyszenie
Producentów
System przeciwbakteryjny
Cleancel™
Cleancel™
Cleancel™
Sprzętu Gospodarstwa
Domowego).
FUNKCJE
Pilot zdalnego sterowania
TAK
TAK
TAK
Wskaźnik jakości powietrza
5 stopni
5 stopni
5 stopni
Czujnik gazu
TAK
TAK
TAK
Czujnik zapachu
TAK
TAK
TAK
Czujnik pyłu
TAK
TAK
TAK
Sygnalizacja konieczności
TAK
TAK
TAK
wymiany filtru (świetlna)
Ręczny uchwyt transportowy
TAK
TAK
TAK
*wartości dotyczą odpowiednio trybom: cichy,
średni, wysoki
oraz turbo
Niniejsza
maszyna
została

sprawdzona
przez niezależną jednostkę badawczą i
Niniejsza maszyna została sprawdzona przez niezależną jednostkę badawczą i
dyrektyw
UE 2006/95/EG
spełnia wymaganiaspełnia
dyrektywwymagania
UE 2006/95/EG
i 2004/108/EG.
i 2004/108/EG.
techniczne
urządzenia
Dane techniczne urządzenia
znajdująDane
się na tabliczce
znamionowej.
znajdują
się na tabliczce
W przypadku roszczeń
gwarancyjnych
urządzenie znamionowej.
musi zostać zidentyfikowana
na podstawie tabliczki
znamionowej.
W przypadku
roszczeń gwarancyjnych
urządzenie musi zostać zidentyfikowane na
podstawie tabliczki znamionowej
15

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Niniejszym oświadczamy, że przedmiotowe urządzenie spełnia wymagania
następujących przepisów:
- dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMV 2004/108/EG
- dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EG
- dyrektywa 2011/65/EU o substancjach niebezpiecznych RoHS
- normy zharmonizowane, a w szczególności:
IEC 60335-1; IEC 30335-2-65; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN 60335-1; EN 60335-2-65; EN 62233;
EN 55014-1, EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 51000-3-3
01.09.2014 Upoważniony przedstawiciel ds. dokumentacji technicznej:
Krug + Priester GmbH &Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Niemcy)
12.07.2018
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