
Multifunkciós légtisztító és párásító készülék 

Airbi AIRWASHER 
Modell: AWI-25PTOH(CZ) 

 

Kezelési utasítás 
(1.0 változat) 

 
 

• Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást! A kezelési utasításban foglaltak segítenek megismerni a berendezést, annak 
helyes felállítását és használatát, megismeri belőle a készülék funkcióit és főbb szerkezeti elemeit, megtanulhatja a készülék 
használatba vételi módját és a szakszerű kezelését, emellett abban is segítséget kaphat, hogy mit kell tennie, ha esetleg meg 
hibásodna a készülék. 

• A kezelési utasításban foglaltak pontos betartásával elkerülheti a készülék szakszerűtlen kezelés, vagy üzembe helyezés 
miatti károsodását, ami miatt még a készülékre adott garancia is érvényét veszítené. Nem vállalunk felelősséget és ga-
ranciát a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy a nem szakszerű üzembe helyezésből eredő károkért! 

• Nem vállalunk felelősséget a nem szakszerű használatból eredő, vagy arra visszavezethető meghibásodásokért sem! 
• Különösen ügyeljen a biztonságtechnikai előírások betartására! 
• Őrizze meg a kezelési utasítást és adja át a készülék új tulajdonosának, ha eladja, vagy elajándékozza a készüléket! 
• A készülék, vagy műszaki adatainak meg nem engedett módosítása életveszélyes helyzeteket teremthet, éppen ezért 

nem engedélyezett! 
• A készüléket csak 8 éven felüli gyermekek és felnőttek használhatják. Nem használhatják azt a mozgáskárosodás, vagy 

szellemi fogyatékosság miatt korlátozottan cselekvőképes személyek, hacsak megfelelően képzett és megfelelő ta-
pasztalattal rendelkező személy felügyelete mellett nem történik a készülék kezelése. A készülék nem játékszer, így ne 
tegye azt kisgyermekek számára hozzáférhetővé! A készüléket szülői felügyelet nélkül nem is tisztíthatják a gyermekek! 

• A készülék csak váltóáramról működtethető! A készülék adattábláján találja meg a kívánt tápfeszültség értékeket. 
• Ne használja a készüléket, ha megsérült a hálózati tápkábele, vagy csatlakozója! 
• Ne vezesse a hálózati tápkábeleket éles felületeken keresztül és ügyeljen arra, hogy ne csípje be azt semmi sem! Ne 

húzza ki nedves kézzel a villásdugót az elektromos csatlakozó aljzatból! A hálózati csatlakozó dugót megfogva húzza ki 
a csatlakozó dugót az elektromos aljzatból, sohasem a kábelt húzva áramtalanítsa a készüléket! 

• Ne használja a készüléket fürdőkád, medence, zuhanyfülke, vagy más víztároló közelében (azoktól legalább 3 méteres 
távolságot tartson)! Úgy helyezze el, hogy ne is lehessen azt a fürdőkádból, mosdóból, vagy a medencéből elérni! 

• Ne tegye a készüléket hőforrás közelébe! Ne tegye ki a hálózati tápkábelt erős hőhatásnak (ne vezesse fűtőtest, főzőlap, 
nyílt láng, vasaló, hősugárzó, stb. közelében! Ügyeljen arra is, hogy ne kerüljön olaj a hálózati tápkábelre és a villás-
dugóra! 

• Stabil, vízszintes felületen állítsa fel a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne boruljon fel és hogy ne is botoljon meg senki 
sem a hálózati tápkábelében! 

• A készülék nem védett a csepegő víz ellen! 
 



Az Airbi AIRWASHER készülék legfontosabb jellemzői 

Az Airbi AIRWASHER egy párásító készülékkel kombinált légtisztító, amely beszívja a száraz és szennyezett levegőt és 
azt megtisztítva, páradús, tiszta, egészséges levegőként juttatja vissza a légtérbe. 
Az Airbi AIRWASHER legfontosabb jellemzői az alábbiak: 

1 Természetes párologtatással biztosítja légterünkben az optimális páratartalmat. 
A készülékben alkalmazott technológiai folyamat nem jár látható jelenségekkel. 
 A természetes párologtatással az optimális (40–60 %) értékre állítja be a készülék az adott légtér relatív páratartalmát. 

2 Egyedi fertőtlenítő rendszere a környezetbarát BSS. 
Vegyszer alkalmazása nélkül pusztítja el a BSS (Bio Silver Stone - bio ezüst kő -) a kórokozókat és vírusokat a készülék 
víztartályában. (Csíraölő képessége meghaladja a 99,99%-os hatásfokot.) 

3 Víztartálya igen könnyen tisztítható és újratölthető. 
A felső rész leemelésével igen könnyen tisztítható a főleg egyenletes sík belső felületekkel kialakított víztartály. 
Heti egyszeri tisztítással is tökéletes a védelme a kórokozókkal és a vírusokkal szemben. 

4 A légtisztítást nem egy rendszeresen cserélendő légszűrővel végzi, hanem a tartályában lévő vízzel mossa át a 
tisztítandó levegőt. 
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A víz, a por és a rossz szagok mellett az új épületekben előforduló bőrgyulladást okozó formaldehidet is elnyeli.  
Az Airbi készülékből származó levegő belélegzése, az eső utáni tiszta levegőre emlékeztet otthonunkban, irodánkban. 
 
Plazma rendszerének ionjai a levegőben terjedő vírusokat és mérgező anyagokat támadják, s elbontásukkal 
meggátolják, hogy károsan hathassanak az emberi szervezetre. Ez egy szűrőrendszerektől független technológia, 
amely a pozitív és negatív ionok segítségével az egész szoba légterében növeli a vírusok elpusztításának esélyét. 
 

2  Biztonságtechnikai tudnivalók 

   
Veszély! 

Az utasítások be nem tartása okán keletkezhető életveszélyes helyzetre, vagy tűzveszélyre figyelmeztet 

    
Figyelem! 

Az utasítások be nem tartása miatt bekövetkezhető lehetséges egészségkárosodás, vagy anyagi kár veszélyére 
figyelmeztet. 

2. 1. A használatba vétellel kapcsolatos fontos tudnivalók 

   
Veszély! 

A készülék csak 230 V 50 Hz-es váltakozó áramú hálózatról működtethető! 
• Meghibásodhat, vagy tönkremehet a készülék, ha ettől eltérő feszültségű elektromos 

hálózatra csatlakoztatja! 
• Túlfeszültség esetén kigyulladhat, vagy más módon károsodhat a készülék, éppen 

ezért ügyeljen arra, hogy csak a megfelelő feszültségű hálózatra csatlakoztassa a 
készüléket!  

   
Veszély! 

Ne tegye ki a készüléket erős hő, közvetlen napsugárzás hatásának! 
• Elszíneződhet, vagy megolvadhat, eldeformálódhat a készülék burkolata, ha erős 

hőhatás éri! 
• Tűzet is foghat a készülék, ha túl közel teszi a kályhához, vagy egyéb erős hőt leadó 

készülékhez! 

 

   
Veszély! 

A készüléket stabil, sima felületen állítsa fel! 
• Hangossá válhat a készülék működése, esetleg egyes szerkezeti elemei meghibá-

sodhatnak, ha nem sima és nem stabil felületen állítja fel a készüléket. 
• Lehetőség szerint a padlón és ne asztalon, vagy állványon állítsa fel a készüléket! 

 

   
Veszély! 

Ne fogja meg nedves kézzel a készülék hálózati csatlakozó kábelét! 
• Áramütést szenvedhet, ha nedves kézzel fogja meg a hálózati tápkábelt, vagy a 

készülék villásdugóját. 

 

    
Figyelem! 

Ne tolja a készüléket túl közel a falakhoz! 
• Mivel a készülék a tisztítandó levegőt a két oldalán szívja be, legalább 30 cm-re 

helyezze el az oldalfaltól (a hátlapja esetében 10 cm is elegendő)! 
• A készülék hatékony működéséhez megfelelő szellőzési lehetőségre van szüksége! 

 
    
Figyelem! 

Ne használja a készüléket más elektromos készülék közvetlen közelében! 
• A veszélyes kölcsönhatások elkerülése érdekében legalább 30 cm távol-

ságot tartson a két készülék között! 

 



   
Veszély! 

Ne üljön rá és ne lépjen rá a készülékre! 
• Eltörhet, megsérülhet a készülék és a készülék is sérülést okozhat, ha rálép, vagy 

ráül. (Különösen vigyázzon arra, hogy gyermekei se tegyék ezt!) 

 

   
Veszély! 

Húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozó aljzatból és lépjen kapcsolatba a szervizzel, 
ha füstölni kezd a készülék! 

• Megsérülhet, kigyulladhat a készülék ilyenkor, vagy áramütést szenvedhet! 

 

   
Veszély! 

Ne használjon éghető gázokat, permeteket a készülék közelében! 
• Ez tűzveszélyt jelenthet, emellett károsodhatnak a készülék műanyag oldallapjai. 

 

    
Figyelem! 

Ne tisztítsa a készüléket a műanyagra ártalmas, vagy veszélyes anyagokkal! 
• A parfümök, illatszerek, különféle vegyi anyagok kilágyíthatják, vagy megkárosíthatják 

a készülék műanyag elemeit. 
• Konyhában használva ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen rá zsír, vagy olaj, mert 

nehéz azt a műanyag alkatrészekről letisztítani.  

   
Veszély! 

Ne öntsön forró vizet a készülékre! 
• Eldeformálódhat a készülék, vagy zavart okozhat a készülék működésében a belse-

jébe került forró víz. 
• A víztartály felöltéséhez hideg, vagy legfeljebb 40 °C hőmérsékletű vizet használjon! 

 

   
Veszély! 

Ne dugjon be semmit se erőszakkal a készülék nyílásain keresztül a készülékbe, ne próbálja 
meg szétszedni, vagy átalakítani azt! 

• A készülékbe dugott tárgyak, vagy a készülék feszegetése a készülék meghibáso-
dását okozhatják, esetleg sérüléseket is okozhatnak. 

• Meghibásodás esetén ne próbálja maga javítani a készüléket, forduljon inkább a 
szakszervizhez!  

   
Veszély! 

Ne takarja le kendővel, terítővel, vagy más egyéb anyaggal a készüléket működés közben! 
• A készülék nyílásainak letakarása a készülék túlhevülését, meghibásodását okozhat-

ja! 
• A készülék a tetején lévő nyíláson át fújja ki a megtisztított levegőt, s üzemképtelenné 

válik, ha eltakarja ezeket a nyílásokat! 
 

    
Figyelem! 

Ne használja a készüléket a haja közelében! 
• Ne hagyja a készüléket a feje közelében, ha lefekszik aludni! A készülék által 

kifújt párás, hideg levegő miatt megfázhat. Tegye távolabbra a készüléket a 
fejpárnájától! 

 
    
Figyelem! 

A készüléket csak talpára helyezve tisztítsa! 
• Megsérülhet a készülék finom oldalfelülete, ha oldalára fekteti azt és a víz 

is kifolyhat a tartályából! 

 
    
Figyelem! 

Ne gyakoroljon erős nyomást a fertőtlenítőszert tartalmazó (BSS) egység felületére! 
• A tokot erősen megnyomva az megsérülhet és tartalma kiszóródva káros lehet! 

Ne vegye ki a fertőtlenítő egységet a készülékből és ne is használja más célra a gyártóval 
való egyeztetés nélkül! 

• A szervezetbe jutva a fertőtlenítőszer károsodást okozhat a légző és emésztő 
rendszerben! 

 
 

   
Veszély! 

A készülék külső burkolatának tisztításakor ne permetezzen rá vizet, a tisztításhoz száraz 
törlőkendőt használjon! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe! 

• Amennyiben víz kerülne a készülék felső részének a belsejébe, vagy az előlapjába, 
az rövidzárlatot, vagy az ott lévő elektromos szerkezeti elemek meghibásodását 
okozhatja! 

• Ne tisztítsa a készüléket hígítóval, vagy oldószerrel, benzinnel, vagy alkohollal! 
  

    
Figyelem! 

A készülék áthelyezésénél külön-külön helyezze át a készülék felső és alsó részét! 
• Az alsó részben lévő víz kifolyhat az áthelyezésnél. 

 



    
Figyelem! 

Ha hosszabb időn át nem fogja használni a készüléket, ürítse ki teljesen a víztartályát, tisztítsa is ki azt és a 
lemeztárcsákkal együtt tárolja száraz helyen! 

• Erősen elszennyeződhet, bepenészedhet a készülék, ha nem így jár el! 
• Áramtalanítsa a készüléket és ürítse ki a víztartályt, ha legalább két napon át nem fogja használni azt! 

   
Veszély! 

Lépjen kapcsolatba a szervizünkkel, ha megsérült volna a készülék hálózati tápkábele, vagy bármely más elektromos 
szerkezeti eleme! 

• Áramtalanításkor először mindig a falialjzatból húzza ki a hálózati csatlakozót és csak utána a készülékből! 

    
Figyelem! 

A készülék tisztítása, vagy víz feltöltése után csatlakoztassa csak a készüléket a hálózatra! 

3  A készülék helyes használata 

3.1  A készülék elhelyezése és üzembe helyezése 
A készüléket az üzemeltetés helyén felállítva mindenekelőtt olvassa el figyelmesen a [Biztonságtechnikai tanácsok] pontot és 
tartsa is be az abban foglaltakat! 
A készüléket a csomagolásából kivéve az ábrán látható módon távolítsa el a belső csomagolóanyagokat és a műanyag 
zacskót, védőborítást, vegye le a belső szerkezeti elemeket rögzítő ragasztószalagokat! 
Nem működik a készülék, vagy károsodhatnak a szerkezeti elemei, ha a belső merevítők és ragasztó szalagos rögzítések 
eltávolítása nélkül próbálja azt használatba venni! 

 
3.2  A termék rövid leírása 

 

1. Víztartály – a párologtatáshoz és légtisztításhoz szükséges vízmennyiséggel. 
 
2. Forgó lemeztárcsák – A részben vízbe merülő és motorral forgatott lemeztárcsák 

felülete nedves és  a légáramlat a vizet innen párologtatja el. Közben a levegőben 
levő apró szennyeződések a felületére tapadnak, majd lemosódnak a víztartályba. 

 
3. Felső készülék test – a légáramlást létrehozó ventilátorral és a tárcsaforgató 

motorral. A szennyezett levegő a bal és jobb oldali nyílásokon, s az előszűrőn 
keresztül áramlik be a készülékbe, majd a nedves lemeztárcsák között haladva a 
felső szűrőfedélen keresztül a légkiáramló nyílásokon át tisztán és párásítva jut ki 
a légtérbe. 

4. A kezelőpanel – a BE–KI kapcsoló, az üzemmód választó szenzor gombok 
valamint az üzemmód és állapotjelző LED-ek találhatók rajta. 

 
5.  A fertőtlenítő egység (BSS: Bio Silver Stone, bio ezüstkő) – A víztartály aljába 

helyezve gondoskodik a kártevők megsemmisítéséről. 
!A fertőtlenítő egység élettartama a levegő állapotától függően változó lehet, de 
még 24 órás üzem mellett is legalább egy évig használható marad. 
 

6.  A hálózati tápkábel – oldható csatlakozással a készülék hátulján. 
 
7.  A felső burkolat – a légkiáramló nyílásokkal. 
 
 
8.  Vízszintjelző – Kívülről is látható a tartályban lévő víz szintje. 
 
9.  Az előszűrők – A levegőben lebegő nagyobb szennyeződéseket szűrik ki. 
 

 



 
 
  " Víz érzékelő 
  !  A tartály aljában található. 
  A helyes érzékeléshez a  
  tisztántartása elengedhetetlen! 
 
 
 
 
 
" Vízszint jelző 
A víztartály belső felületén 
körben található. 
Legfeljebb eddig töltse fel        
vízzel a tartályt! 

" A tárcsák alátámasztása  " BSS(Bio ezüstkő)foglalat 
A tárcsavégeket a forga-     A tartály belsejében 
tásnak megfelelően                     alul található. 
helyezze a tartály elülső 
és hátsó fészkeibe. 
 

      HÁTUL                          ELÖL                                                          "  Hatlapfejű zárósapka 
   A lemezárcsák mosásakor 
   akár egy érmével elforgatható   
   és lecsavarható, s könnyen 
   szétszedhető a tárcsasor                 

    Figyelem! 
 A címkével jelzett oldal   
a készülék elülső fele. 

         Nem működik a készülék, ha 
         felcseréli a tartály elülső és 
         hátsó felét! 

3.3  A készülék előkészítése a használatba vételhez 

 

 

 

 
Emelje le a készülék felső ré-
szét a tartályról és tegye le a 
padlóra! 

Távolítsa el a rázkódást gátló 
szigetelést a tárcsák alól.              
(Az első használatba vételkor)           

                                                                               
A csomagolóanyag és a fólia 
eltávolítása után rögzítse a 
BSS ezüstkő egységet egy jól 
hallható „kattanással” a kijelölt 
helyére!  

                                         
Helyezze el úgy a víztartályt, 
hogy az Airbi logóval ellátott 
oldala nézzen előre!  Illessze 
a lemeztárcsa egységet a 
helyére. A hatlapfejű 
zárócsavar előre nézzen. 

 

 

 
 

 
Töltse meg a tartályt vízzel, 
a belül körben látható 
maximális vízszint jelzésig! 
Kemény, ásványi anyagokban dús víz 
használata esetén vízkő rakódhat ki a 
tárcsa, a víztartály és a BSS felületére, 
éppen ezért inkább lágy, vagy lágyított 
vizet használjon! 
                                                     
Helyezze vissza a készülék felső részét a 
helyére! 
Nem működik a készülék, ha nem a 
megfelelő irányban helyezi fel a felső 
részt a víztartályra!          
 
 
 
 
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 
készülékbe, majd utána a villásdugót a 
hálózati aljzatba!                                                        



 

Az elektromos hálózatról 
történő leválasztás esetén, 
előbb a villásdugót húzza ki a 
falialjzatból, s csak ezután 
távolítsa el a hálózati kábelt a 
készülékről! 

  

3.4  A készülék be-és kikapcsolása, működtetése. 
Miután feltöltötte vízzel és a hálózatra is csatlakoztatta a készüléket, az alábbiak szerint üzemeltetheti:

 
1. gomb: A készülék be- és kikapcsolása 
    A bal oldalt található szenzor gombbal tudja bekapcsolni, vagy leállítania készüléket. 
2. gomb: Üzemmód és szélsebesség választás 
1) Auto üzemmód: A környezet páratartalmától függően a ventilátor 3 sebességfokozatát az elektronika szabályozza. 
                              Gyenge szélsebességre vált, ha elérte a levegő páratartalma a 60 %-ot, s a tárcsák forgatása is leáll. 
2) Szuper szél:      A készülék a környezet páratartalmától függetlenül a legnagyobb ventilátor fordulatszámon működik.       
                             Ebben a fokozatban egy átlagos méretű nappali levegőjét tudja gyorsan és hatékonyan átmosni. 
3) Erős szél:          A készülék a környezet páratartalmától függetlenül, nagy ventilátor fordulatszámon működik. 
                             Ebben a fokozatban egy átlagos szoba levegőjét tudja gyorsan és hatékonyan átmosni. 
4) Gyenge szél:    A készülék a környezet páratartalmától függetlenül, alacsony ventilátor fordulatszámon működik. 
                             Ebben a fokozatban egy kisebb méretű helyiség levegőjét tudja gyorsan és hatékonyan átmosni. 
5) Éjszakai üzemmód: A készülék igen halkan működik. Leáll, ha a helyiség páratartalma elérte a 60 %-ot, de újra indul, 
                                  amikor 60% alá csökken a páratartalom. Felére csökkentett a kijelző fényereje, hogy az alvást ne zavarja. 
3. gomb: A BSS cseréjére figyelmeztető jelzés 
A BSS ezüstkő elhasználódását (kb. 1 évnyi üzemidő után) jelenti, ha kigyullad a jelzőfény. A BSS ezüstkő cseréje után tartsa 
nyomva a gombot legalább 3 másodpercig! Ezzel nullázza a készülék az üzemóra számlálót és ki is alszik a jelzőfény. 
4.  Kifogyott a víz figyelmeztető jelzés 
Villog a [ ] jelzés, ha elfogyott a víz a tartályból. Pótolja a vizet és indítsa el újra a készüléket. 
Érdemes rendszeresen utántölteni az elpárologtatott vizet, még a jelzés kigyulladása előtt. 
5. gomb: A plazma iongenerátor be- és kikapcsolása 
Ezzel a gombbal tudja be- és kikapcsolni a plazma iongenerátort. 
6. A plazma iongenerátor működésére utaló jelzés 
Világít ez a jelzés a bekapcsolt plazma iongenerátor üzemmód esetén. 
 
Az aktivizálást követően felére csökken a készülék kijelzőjének háttérvilágítása, ha a kezelői beavatkozás után eltelik egy perc 
anélkül, hogy újabb műveletet végzett volna a kezelőfelületen. 
3.5  Víz utántöltése 

 

 
 
Töltsön vizet a víztartályba, ha erre figyelmezteti a kijelzőn felgyulladó jelzőfény! 
Maximum a víztartály belső falán látható jelzésig töltse! 
 
Legfeljebb 6 napig töltsön pótlásként vizet a tartályba, de a 7. napon ürítse és   
alaposan tisztítsa ki! 
 
! A készülék mindig csak a tiszta vizet párologtatja el, s ne aggódjon, ha a tárcsákról 
lemosódva szennyezett lesz a víz a tartályban! 
! Érdemes rendszeresen utántölteni az elpárologtatott vizet, még a jelzés kigyulladása 
előtt. 

3.6  A víztartály kiürítése 
Gyakrabban ürítse ki és tisztítsa meg a víztartályt, ha különösen poros, vagy szennyezett környezetben használja a készüléket, 
főleg, ha nem tud elég gyakran szellőztetni! 
!Üzem közben a tartályban megmaradt víz porral és egyéb szennyezőanyagokkal telítődhet, rossz szagúvá válhat, így azt friss 
vízre cserélve, lényegesen javulni fog a készülék légtisztító képessége. Töltse a friss vizet a tartályon belül lévő vízszintjelzésig! 
 
 



      
Öntse ki a vizet a tartályból, ha legalább 2 napon át nem tervezi a készülék használatát!  
! A hosszú állásidő alatt rovarok kerülhetnek a pangó vízbe és kellemetlen szagot kelthetnek. 
 Használatba vétel előtt töltse fel ismét vízzel a tartályt! 
 
3.7  A készülék tisztítása tárcsaforgatással – hetente egyszer 
A víztartályt, a tárcsát és a fertőtlenítő eszközt (BSS) hetente legalább egyszer ki kell tisztítani! 
!Hetente kétszer, vagy akár gyakrabban is végezze el a tisztítást, ha nagyon poros, vagy szaganyagokkal terhelt a környezete! 
 

 

Ne mossa vízzel a készülék felső részét! Meghibásodhat a 
készülék, elektromos zárlat keletkezhet benne, ha vizet 
kap a készülék felső része! A készülék ezen részét csak 
száraz ruhával törölje át! 

                          
           
           
           
           
           
                            

         Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, majd távolítsa el a tápkábelt, mielőtt a készülék tisztításához fogna! 
 

Nem szedhető 
szét! 

 Emelje le a készüléktestet a víztartályról.          Miután kivette a BSS egységet a tartályból, mossa át enyhe 
                                                                   tisztítószerrel, majd öblítse át tiszta vízzel! 

                   
A vízszintjelzésekig töltse fel vízzel a        Dugja be az Easy Kit kefét a tárcsák közötti hézagokba 

      tartályt, s adjon hozzá annyi                      és a tárcsákat kézzel forgatva mossa át a tárcsák felületét!      
      tisztítószert, hogy hab képződjék!                  Még nagyobb lehet a tisztító hatás, hogyha közben a kefét 

       is mozgatja a tárcsa felületén. 



 

                    
 A tartályt egy puha szivaccsal mossa át!      A tisztítás végeztével helyezze vissza fordított 
Mossa le a tartályban lévő vízszint érzékelőt is!      sorrendben a készülék elemeit.     

 A szennyeződött érzékelő miatt késve, vagy                     
tévesen jelezheti a készülék a víz kifogyását!      

  
   A tartályban található vízszintjelzésig töltse fel a tartályt! 
   Javasoljuk, hogy előbb tegye a tartályt a végső helyére és egy másik edényből töltse fel, mivel a vízzel töltött tartály 

nehezebben mozgatható és könnyen leejthető, vagy kiborítható. 
A tartályba vagy a tárcsák felületére kerülő idegen anyagok nem néznek jól ki, de alapjában véve nem befolyásolják a készülék 
működését. A készülék nem juttatja ezeket vissza a légtérbe, emiatt nem kell aggódnia! 
 

3.8  A készülék tisztítása (alapos mosás – havonta egyszer) 
Havonta legalább egyszer szedje szét a tárcsákat és egyenként alaposan tisztítsa meg azokat! 
(Havonta kétszer végezze el ezt a műveletet, ha erősen poros, szennyezett légtérben használja a készüléket!) 
A tárcsarendszer kialakítása: 

 
A tárcsa 

A tárcsaegység szétszedése: 

A hatlapfejű zárósapka és a 
meghajtó fogaskerék ellentétes 
irányban történő elforgatásával 
nyitható a tárcsaegység. 
 
 
 
 
A felületek megfogásával vagy 
egy pénzérme segítségével is 
könnyen meglazítható. 
 

Ezután egyenként levehetők a tárcsák a tengelyről. 



 
A tárcsakészlet tisztítása 

 

 
Végezzen előtisztítást egy zuhanyfejjel! 

Mossa le a tárcsa mindkét oldalát kefével, vagy dörzsszivaccsal és mosogatószeres vízzel! Vízkőoldót 
is használhat, ha vastag mészkőlerakódást észlel a tárcsák felületén. 

Ezután öblítse le a tárcsákat tiszta vízzel! 

A tárcsakészlet összeszerelése 
Az összeszerelési sorrend: Tengely a fogaskerekes tárcsával ! Tárcsák (25 darab) ! Hatlapfejű zárósapka 
Fordítsa el a zárósapkát az óramutató járásával egyező irányban a tárcsák megszorulásáig. 
3.9  A készülék tisztítása (az előszűrőket – havonta egyszer) 
Havonta legalább egyszer tisztítsa meg az előszűrőket, ha poros, szennyezett környezetben használja a készüléket! 
 Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, majd távolítsa el a tápkábelt, mielőtt a készülék tisztításához fogna! 
                                                              

                                                              Emelje le a készüléktestet a víztartályról. 

Fordítsa meg a készüléktestet és helyezze a talajra. Az oldalsó légbeáramló nyílások 
mögött levő előszűrők középső nyúlványát húzza meg egyenként befelé, amíg lepattannak 
a készülékházról, majd emelje ki a szűrőket! 

Folyékony mosogatószeres szivaccsal tisztítsa meg a szűrőket, majd alaposan öblítse le a 
zuhany alatt! 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Száradás után helyezze mindkettőt a megfelelő pozícióban a helyére és rögzítse 
bepattanással az eredeti állapot szerint.      
  

3.10  A készülék tisztítása (A ventilátor szűrőfedél tisztítása) 
 Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, majd távolítsa el a tápkábelt, mielőtt a készülék tisztításához fogna! 
                                                               Emelje le a készüléktestet a víztartályról, fordítsa meg és helyezze a talajra. 
 



 
A ventilátort takaró szűrőfedél egyetlen csavar eltávolításával kiemelhetővé válik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A szűrőfedél rögzítő 
  csavarja.  
 
 
Folyékony mosogatószeres szivaccsal tisztítsa meg a szűrő fedelet, majd alaposan öblítse 
le a zuhany alatt. 
 

  

Száradás után helyezze a megfelelő pozícióban a helyére és rögzítse az eredeti állapot 
szerint csavarkötéssel. 

 

3.11  A készülék tisztítása (A légmozgatást végző szerkezeti elemek tisztítása – évente egyszer) 
Tísztítsa hat havonta, ha erősen poros, szennyezett környezetben üzemelteti a készüléket. 
 Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, majd távolítsa el a tápkábelt, mielőtt a készülék tisztításához fogna!   

                                                                Emelje le a készüléktestet a víztartályról, fordítsa meg és helyezze a talajra. 

 

  

A ventilátort takaró szűrőfedél egyetlen csavar eltávolításával kiemelhetővé válik. 

  A szűrőfedél rögzítő 
  csavarja.  

 
 
 
 
 
 
 
Porszívóval az Easy Kit kefével, illetve enyhén nedves törlőkendővel alaposan tisztítsa meg 
a porral szennyezett felületeket! 
Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne érje nedvesség a ventilátortárcsa alatti motort és 
annak elektromos csatlakozóit! 

* Ne szerelje le a ventilátortárcsát a meghajtó motorról!  
 

 

A tisztítás végeztével helyezze vissza a szűrőfedelet és rögzítse csavarkötéssel. 

 



3.12  A készülék tisztítása (Az iongenerátor elektródáinak tisztítása – kéthetente) 
Nagyon poros helyen üzemelő készüléknél gyakrabban végezze el a tisztítást! 
Az elektródákra rakódó por csökkentheti az iongenerátor teljesítőképességét! 
Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, majd távolítsa el a tápkábelt, mielőtt a készülék tisztításához fogna! 

A víztartályról leemelt és megfordított készüléktestben a rögzítőcsavar oldásával távolítsuk el a                               
ventilátor szűrőfedelét. 
A belső paláston megtaláljuk az iongenerátor elektródáit. 

 

Vattapálcikát használva távolítsa el a port óvatosan az elektródák felületéről! 

Elektróda  Vattapálcika 
 

   Figyelem!   A tisztítás végeztével helyezze vissza a szűrőfedelet és rögzítse csavarkötéssel. 

4  Hibaelhárítási útmutató 

Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szervizbe küldené az esetleg meghibásodott készüléket! 
Hibajelenség A lehetséges okok - Ellenőrizendő tételek 

Zajos a készülék 

1) Sima, egyenletes, vízszintes felületen üzemelteti a készüléket? 
• Ha nem, keressen egy sima felületet és ott állítsa fel! 

2 Gátolja valami a levegő áramlását a készülék körül? 
• Távolítsa el a levegő áramlását akadályozó tárgyakat! 

3) ) Pontosan, hézagmentesen illeszkedik egymáshoz a készülék alsó és felső része? 
• Korrigálja a víztartály és a felsőtest illeszkedését! 

 

Nem forog a ventilátor 

1) A megfelelő irányban tette egymásra a készülék felső és alsó részét? 
• Ügyeljen arra, hogy a felső rész (konzol) elülső fele a tartály (alsó rész) elülső feléhez 

kerüljön! 
2) Pontosan, hézagmentesen illeszkedik egymáshoz a készülék felső és alsó része? 
• Pontosan, hézagmentesen illessze egymásra a készülék alsó részét (a tartályt) és a 

felső részét (a konzolt)! 
3) Világít a „Kifogyott a víz” jelzőlámpa? 
• Leáll a készülék, ha a megengedett legkisebb szint alá csökken a vízszint a tartályban! 
• Újra elindul a készülék, ha feltölti a tartályt vízzel! 

4) Beszorult valami a ventilátor és a készülék háza közé? 
• Vegye ki ezt az idegen tárgyat, ha gondatlanságból bármi a ventilátor és a készülék-

ház közé szorult volna! 
5) Az automatikus/éjszakai üzemmódban leáll a ventilátor, ha meghaladja a levegő pára-

tartalma a 60 %-ot. 
6) Nem állította le véletlenül a készüléket? Érintse meg újból a bekapcsoló gombot. 

Nem forog a tárcsa 

1) A megfelelő irányban tette egymásra a készülék felső és alsó részét? 
• Ügyeljen arra, hogy a felső rész (konzol) elülső fele a tartály (alsó rész) elülső feléhez 

kerüljön! 
2) A megfelelő helyre és irányba tette a tárcsát a készülék belsejében? 
• Ellenőrizze és ha kell, tegye a tárcsát a megfelelő helyre a készülékben! 

3) Jól tette vissza és jól meghúzta a tárcsa zárósapkáját? 
• Az óramutató járásával egyező irányba forgatva húzza meg a tárcsa zárósapkáját! 

4) Az automatikus/éjszakai üzemmódban leáll a ventilátor, ha meghaladja a levegő pára-
tartalma a 60 %-ot. 

5) Nem állította le véletlenül a készüléket? Nyomja meg a készülék bal oldalán a hálózati 
kapcsolót! 

Figyelem! 
Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, ha a fenti hibaelhárítási javaslatok kipróbálása és alkalmazása ellenére sem 
működik normálisan a készülék! 
 
 
 



Gyakran feltett kérdések 
A leggyakoribb kérdés Válasz – Megoldási javaslat 

Nem csökken a vízszint 

1) Az évszaktól függően eltérőek lehetnek a környezeti feltételek, a levegő páratartalma, a    
hőmérséklet és egyéb, a készülék működését befolyásoló környezeti tényezők. 
• Nyáron erősen párás időszakokban, vagy alacsony hőmérsékleten csökken a párolog-

tatás mértéke. 
2) Nem megfelelően működik a készülék? 
• Nézze meg a Hibalehárítási útmutató pontban a [Nem forog a ventilátor?] és a [Nem 

forog a tárcsa?] hiba esetére javasolt megoldásokat! 

Valóban nedvesíti a levegőt  
a készülék? 

• A levegőmosó készülék egy természetes úton párologtató légnedvesítő készülék. Az 
általános párásítókkal szemben, amelyek ultrahangos szerkezettel, vagy összetett 
módszerekkel párologtatják el apró cseppekre bontva a vizet, ennél a készüléknél nem 
látható a készülékből kilépő pára. 

• Az első néhány nap alatt előfordulhat, hogy nem érzi a készülék levegőtisztító és párá-
sító hatását. Ezt az okozhatja, hogy a teremben lévő tárgyak, például bútorok, ágy, 
padló, tapéta felszívja a levegőbe bocsátott párát. 
Nagyjából egy hét múlva fogja igazán érezni a készülék jótékony hatását. 
A tartályba töltött víz fogyása jelzi legmegfoghatóbban a készülék hatékony működését. 

Jó a készülék levegő párásító  
hatásfoka? 

• Jobb a készülék légnedvesítési hatásfoka, mint amit az ultrahangos, vagy fűtéssel páro-
logtató készülékek esetében tapasztalunk, mivel gyorsabban éri el az optimális levegő 
páratartalmat. 

• Emellett az ultrahangos párásító készülékekkel szemben itt nem lesz nedves a készülék 
közvetlen környezete. 

Könnyedén fogok tőle lélegezni? 

• Az ultrahangos elven működő készülékek apró vízcseppeket fújnak ki a légtérbe, ettől 
nehezebbé válhat a légzés a teremben. 

• A természetes párásító készülékek esetében a növekvő páratartalom mellett sem válik 
nehezebbé a légzés, mivel természetes formában dúsul a levegő páratartalma. 

Tisztul is a levegő? • A legtöbb szaganyag (pl. mint az alkohol is) oldódik és semlegesíthető a vízben. 
• A légmosó a vizet használja természetes szűrőközegként a mérgező gázok ellen is. 

Milyen gyakran kell utántöltenem 
vizet a tartályba? 

• A víztartály elején levő ablakban látható a víz fogyása. Érdemes nem kivárni a készülék 
jelzését, hogy elfogyott a víz, hanem törekedjünk a folyamatos utántöltésre, 
működtetésre. 

• Az utántöltés gyakorisága a külső légtér jellemzőitől is függhet. 

Fertőtleníthető a víz a tartályban? 

• Igen, a fertőtlenítő eszköz (BSS, bio ezüstkő) pontosan ezt teszi, a kórokozók 99,9%-át 
biztosan elpusztítja, így nincs oka az aggodalomra. 

• De fontos, hogy hetente legalább egyszer mossa ki a készülék víztartályát és a fertőt-
lenítő eszközt! 

Megváltozott a fertőtlenítő  
egység színe! 

• Ezt az ezüst oxigén ionizáció teszi a fertőtlenítő eszközben (BSS), de ez nem befolyá-
solja a készülék megbízható működését. 

Elpárolog a légtérbe  
a szennyezett víz? 

• A készülék a tartályában lévő víz porral, vagy idegen anyagokkal való elszennyeződése 
esetén is csak a tiszta vizet juttatja a légtérbe, így nincs ok az aggodalomra. 

Villog a (%) kijelző 
• A legtöbb esetben ezt pillanatnyi működési zavar okozza. Próbálja meg 10 másodpercre 

kihúzni a hálózati csatlakozó dugót, majd dugja be újra! Hívja az ügyfélszolgálatunkat, 
vagy a készülék eladóját, esetleg a szervizt, ha továbbra is villogna a kijelző! 

Adhatok parfümöt (illatanyagot) 
a vízhez? 

• A vízbe adagolt parfüm, illóolaj megtámadhatja a készülék műanyag burkolatát, éppen 
ezért nem javasoljuk azt. 

Rossz szagú a készülék 

• Kellemetlen szagot áraszthat a gép, ha szennyezett, poros környezetben (vagy esős 
párás időben) használja azt és hetente legalább egyszer nem takarítja ki alaposan a 
készülék víztartályát. 

• Megszűnik a szag, ha az ajánlásnak megfelelően, legalább hetente egyszer alaposan 
kimossa tisztítószerrel a víztartályt. 

Nem tekintjük hibának az alábbi jelenségeket: 
• A készülék nem működik teljesen zajtalanul. A 35 dB alatti üzemi zajszint normális állapotnak tekinthető. 
• A páratartalom kijelzése csak tájékoztató jellegű. Ez azt jelenti, hogy a kijelzett és a valós páratartalom értéke között 10% eltérés 

is előfordulhat! 
Figyelem! 
Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a kijelölt márkaszervizzel, ha a fenti javaslatokat alkalmazva továbbra is 
hibásnak találja a készülék működését! 



 
5  A készülék műszaki adatai 
Leírása Multifunkciós légtisztító és párásító készülék 
Modell AWE-25PTOH(CZ) 
Fogyasztás 8 W 
Max. párásítási teljesítmény 250 ml / óra 
A víztartály térfogata 4,5 l 
A készülék méretei 280 x 280 x 370 mm 
A készülék tömege  4,5 kg 
Tápfeszültség, frekvencia 220 - 240 V, 50/60 Hz 
A ventilátor fordulatszáma magas / közepes / alacsony 
Zajszint 30 dB / 27 dB / 24 dB 
Garancia 2 év 

 
6  A használatból kivont készülék ártalmatlanítása 
Az elektromos hulladékok ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos 2012/19/CE európai irányelveket (WEEE) a hulladék-
lerakókba került elektromos és elektronikai hulladék mennyiségének radikális csökkentése érdekében hozták a tagállamok. Eredményeként jelentő-
sen csökkent a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető elektronikai hulladékok mennyisége. A már feleslegessé vált elektromos és 
elektronikus eszközök újrahasznosítási helyre való juttatásával Ön is hozzájárulhat környezetünk megóvásához és a hulladékhegyek csökkenté-
séhez. 
A készülék gyártásához kiváló minőségű és nagyobbrészt újrahasznosítható anyagokat használtunk. 
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

Hasznos élettartama végén ne dobja a készüléket a háztartási hulladéktárolóba, hanem juttassa vissza azt az eladójához, vagy 
egy, az elektronikus hulladékok begyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyre! Erre utal a készülék kezelési utasításában és a csomagolásán 
lévő áthúzott kuka jelzés is. 
A készülék alkotóelemei a rajtuk lévő jelzések függvényében újrahasznosíthatóak. A még felhasználható szerkezeti elemek, anya-
gok, nyersanyagok újrahasznosításával, ártalmatlanításával Ön is hozzájárulhat a környezetünk védelméhez és a nyersanyagok 
ésszerű hasznosításához. A helyi önkormányzat adhat részletesebb felvilágosítást az adott területen kialakult újrahasznosítási 
gyakorlatról és lehetőségekről. 

A műszaki tökéletesítés érdekében fenntartjuk a műszaki tartalom és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát! 
 
 
 
 
 

Az AIRBI készüléket Magyarországon  
kizárólagos jelleggel forgalmazza: 

 

iRobot Centrum 
Bemutatóterem és Szakáruház 

 
1148 Budapest, Fogarasi út 14.   

Telefon: +36 1/ 468 2176   
 E-mail: info@irobotcentrum.hu 

 
www.irobotcentrum.hu 

 
Nyitva tartás: 

Hétfőtől péntekig: 10 - 19-ig  
          Szombaton: 10 - 14-ig 

 


