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Multifunkciós légtisztító 

Airbi FRESH  
Modell: KC -M-417UV 

 

Kezelési utasítása 
(1.2 változat) 

 

A készülék használatba vétele előtt olvassa el a kezelési utasítását és tartsa is be a biztonságtechnikai 
előírásokat!  
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1  Fontos biztonságtechnikai tudnivalók 
• 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 meghibásodna a készülék. 

• A kezelési utasításban foglaltak pontos betartásával elkerülheti a készülék szakszerűtlen kezelés, vagy üzembe helyezés miatti károso-
dását, ami miatt még a készülékre adott garancia is érvényét veszítené. Nem vállalunk felelősséget és garanciát a jelen kezelési utasi-
tásban 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 csak otthoni használatra alkalmas, a jelen kezelési utasításban leírtak szerinti használat és üzembe helyezés mellett. 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 fogya-

tékosság miatt korlátozottan cselekvőképes személyek, hacsak megfelelően képzett és megfelelő tapasztalattal 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 légfrissítőt fürdőkád, medence, zuhanyfülke, vagy más víztároló közelében (azoktól legalább 3 méteres távolságot 
tartson)! Úgy helyezze el a készüléket, 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 villásdugóra! 

• 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! 
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas! 
• Ne használja és ne is tárolja a készüléket kültéren, a szabad ég alatt! 
• A készüléket fedett, száraz helyen tárolja, ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen az a gyermekek keze ügyébe (jól csomagolja be azt, ha 

nem használja)! 
• Cserélje ki a sérült, szakadt tápkábelt, szükség szerint elektromos szakemberrel, vagy megfelelő képzettségű mesteremberrel cserél-

tesse le a hibás tápkábelt, hogy elkerülhesse az áramütés veszélyét! 

2  A kezelésével kapcsolatos tudnivalók 

� Ne használja gyúlékony gázok közelében, hogy elkerülhesse 
a készülék eldeformálódását/burkolatának elszíneződését! 

 

� Ne tegye ki közvetlen napsugárzás/erős hőforrás hatásának, 
hogy elkerülhesse a készülék eldeformálódását! 

 
� Tartsa legalább 1-m-es távolságon túl az elektromos esz-

közöket (pl. TV, PC, légkondicionáló, stb.) a készüléktől, 
hogy elkerülhesse a káros kölcsönhatást! 

 

� Tartsa távol magát és gyermekeit a készülék levegőbeszívó és 
kifúvó nyílásaitól, hogy elkerülhesse a veszélyeket és a készülék 
károsodását! 

 
� Ne használja a készüléket erősen párás környezetben (pl. 

fürdőszobában), hogy elkerülhesse az elektromos áramütés 
veszélyét! 

 

� Ne tisztítsa a készüléket, vagy a burkolatát gyúlékony vegy-
szerekkel és maró anyagokkal, mert ez csökkenti a készülék 
hasznos élettartamát! 

 
� Ne dugaszolja, vagy takarja el a készülék levegőbeszívó és 

kifúvó nyílásait, mert azzal csökken a hatásfoka, illetve meg 
is hibásodhat. 

 

� Ne használja a készüléket mikrohullámú sütő / ventilátor motor 
közelében, hogy elkerülhesse az elektromágneses / léghuzat 
interferenciát! 
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3  A termék leírása 

A készülék teste 

�   UV lámpa 

�   TiO2  szűrő (kék) 

�    Vezérlő panel 

�    Előlap 

�    UV lámpa kijelző 

�    Előszűrő                        TiO2  szűrőt  rögzítő rács 

            HEPA  +  Carbon szűrő 

            Előlapot rögzítő retesz  (2db) 

A készülék hátlapja 

�   Fogantyú 

�   Levegőkifúvó 

�   Hátsó burkolat 

�   Villásdugó 

�   Hálózati kábel 

A kezelőfelülete 

 

4  A készülék kezelése 

 1 Csatlakoztassa a készüléket a 230V-os hálózatra. 

� Amikor a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, akkor az kb. 2 percig méréseket végez, kiértékeli, majd 
önbeállítást hajt végre. Ez idő alatt villog a FUZZY  LED és zölden világít a vízszintesen elhelyezett, s a későbbiekben a 
légtisztaság mértékét kijelző teljes LED sor. A művelet végét a FUZZY LED kioltása jelzi. Ezután a POWER gombbal 
bekapcsolhatja a készüléket. 

 

2  
� Ezzel a gombbal történik a készülék BE és KI  kapcsolása. 
� A készülék bekapcsolása után világít a FUZZY LED, világít az ANION LED és elindul a ventilátor, majd rövid idejű mérés 

és diagnosztika után a készülék a légminőségnek megfelelően fog üzemelni. 
� Minden újraindítást követően automatikusan FUZZY üzemmódot választ a készülék. 
    A FUZZY üzemmódban a gázérzékel ő folyamatosan méri a légmin őséget és a mért adatoktól függ ően egy 
    korszer ű szabályzó rendszer automatikusan m űködteti a légtisztítót.  
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3  
� A gombot nyomogatva manuális üzemmódban változtathat a ventilátor sebességén a gyors(H) � közepes(M) � lassú(L) 

fordulatszám választásával vagy választhatja a � FUZZY (érzékelésen alapuló szabályzás) üzemmódot. 

 
� Ha a FUZZY üzemmódot választja, a gázérzékelő adatai alapján a készülék működése és annak kijelzése az alábbiak 

szerint változhat. 
 

 

4  
� Az időzítés funkcióval 1, 2, 4, 8 órányi üzemidőt állíthat be. A gomb nyomogatásával az alábbiak szerint változik az 

üzemidő beállítás: 1H � 2H � 4� 8H � nincs időzítés � 1H…… 

 
� Az időzítés bekapcsolásakor a kijelzőn a választott üzemidő látható, s a beállított idő elteltével automatikusan leáll a 

készülék. 
� Ilyenkor lekapcsol az időzítést jelző világító dióda, s a készülék folyamatos üzemmódban működtethető a továbbiakban. 

5  
� Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki az UV, ultraibolya fényű lámpát. 
� A FUZZY üzemmódban, amikor valamennyi légtisztaságot jelző LED világít (ami azt jelzi, hogy a levegő igen tiszta és 

friss, a mikrovezérlő energiatakarékos üzemmódra vált, s automatikusan lekapcsolja a TiO2 szűrőt aktiváló UV lámpát. 
Természetesen az UV gombbal manuálisan is lekapcsolható ez a lámpa. 

� A manuális üzemmódban bármikor be- és kikapcsolható az UV lámpa. 

6  
� E gombbal kapcsolhatja be és ki az ANION ( negatív töltésű ion) generátor áramkört. 
� Az ANION gomb megnyomása váltja az állapotot, amit az ANION LED is jelez. 

7 A szűrőellenőrző számlálót visszaállító gomb 
� 2.000 üzemóra után bekapcsol a figyelmeztető LED, jelezve, hogy ellenőrizze a HEPA-szűrő állapotát és szükség szerint 

tisztítsa, esetleg cserélje azt. A RESET gombot megnyomva nullázhatja le ezt a számlálót. 
 

 2.000 üzemóra után világít a FILTER LED. 
Egy hegyes eszközzel nyomja meg a RESET gombot! 

� A készülék első használatba vétele előtt vegye le a HEPA szűrő műanyag csomagolását! 
5  A készülék tisztítása és karbantartása 

 
� A készülék tisztítása és karbantartás előtt kapcsolja ki és 

áramtalanítsa azt! 
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet! 

� Mindig tartsa tisztán a készüléket és legalább kéthavonta 
tartsa azt karban! 

Szűrő 
� Vegye le a készülék előlapját, de közben ügyeljen az elektro-

sztatikus kisülésre! Célszerűen földelje le mindkét kezét előtte! 
� Ne tisztítsa a szűrőt vízzel, mert ezzel megakadályozhatja a 

készülék normál működését! 
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A készülék tisztítása  A légbeszívó tisztítása 
� A tisztítást enyhén nedves tisztítókendővel, vagy tisztító 

folyadékkal végezheti el. 

 

� Az oldalsó légbeszívó nyílásokat és annak környékét 
száraz, puha ruhával, vagy porszívóval tisztítsa meg! 

 
   

Az előszűrő tisztítása  A TiO2 szűrő tisztítása 
� Az oldalsó rögzítő reteszeket megnyomva előre és 

felfelé emelve veheti le a készülék előlapját. Ezután alul 
megnyomva tudja kivenni az előszűrőt. 

� Vízzel, enyhe tisztítószerrel, vagy porszívóval tisztíthatja 
meg az előszűrőt. Tisztítás után, száraz állapotban 
helyezze vissza azt a készülékbe! 

 

� Az előszűrőt és a HEPA szűrőt kiemelve tud hozzáférni a 
TiO2 a szűrőhöz. Porszívóval tisztítsa meg a rögzítőkeret 
eltávolítása nélkül! 

 
FIGYELEM! Nem tisztítható vízzel a TiO2 szűrő, mert ezzel 
gátolhatja annak normál működését! 

 

A szűrő cseréje 

 
� A készülék tisztítása és karbantartás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa azt! 

Ellenkező esetben áramütést szenvedhet! 

 
� A különböző környezeti viszonyok miatt jelentősen eltérő lehet a HEPA-szűrő hasznos élettartama. Normális körülmények 

között évente egyszer kell azt cserélni. 
� Gyakrabban cserélje a HEPA-szűrőt, ha csökken a ventilátor sebessége, megnő a készülék üzemi zajszintje, vagy láthatóan 

szennyezetté válik a HEPA-szűrő! 

 

1 A régi sz űrő kivétele 

 

2 Helyezze be az új sz űrőt! 
� A szűrő behelyezése előtt vegye le annak műanyag védőburkolatát! 
� A szűrő fehér felülete a szűrő előlapja, a fekete felület a hátlapja. 

3 Helyezze vissza az el őszűrőt és a készülék el őlapját! 
� Csak az előlap felhelyezése és helyére reteszelése után fogja tudni bekapcsolni a készüléket! 
    (A reteszeléshez a kis rögzítő elemeknek külső pozícióban kell lenniük!  ) 

4 A készülék bekapcsolása! 
� Csatlakoztassa a készülék tápkábelét az elektromos hálózati aljzatba! 
    Bekapcsolás után nyomja meg az üzemóra számlálót nullázó RESET gombot! 
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6  Hibaelhárítás 

 

 

Nem indul el a készülék, 
hiába kapcsolta be és         Csatlakoztatta a hálózati tápkábelt a készülékhez és a fali aljzathoz? 
nyomta meg a ventilátor       Nem oldott ki a megszakító, vagy nem égett ki az olvadó biztosíték ? 
gombot?         Van áram? 

Nem bocsát ki elég leve-       Nem piszkos a HEPA-szűrő? 
gőt a készülék?        Nincs elzáródva a levegő beszívó nyílás, vagy a kifúvó nyílás? 

Túl hangos a készülék?       Nem ütközik valaminek a ventilátor lapátja? 
          Sima, stabil felületen állította fel a készüléket? 

Nem működik a távve-        Nem merültek le az elemek? 
zérlő?         A készülékre irányította a távvezérlőt? 

 
Azonnal kapcsolja ki a készüléket és lépjen kapcsolatba az eladójával, vagy a megbízott szervizzel, ha az alábbiakat tapasztalja: 
� Kioldott a kismegszakító, vagy átégett az olvadóbiztosító. 
� Beleesett valami a készülék belsejébe. 
� Túlmelegedett a hálózati csatlakozó, vagy a hálózati tápkábel. 

Nem min ősül a készülék hibájának az alábbi: 
• Csendben, de nem egészen zajtalanul működik a készülék. Az 50 dB alatti zajszint normál üzemállapotnak tekintendő! 

Figyelem! 
Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy forg almazójával, ha a fenti útmutató alapján sem sikerü lt elhárítani a 
készülék hibáját! 
7  A készülék műszaki adatai 

Leírása Multifunkciós légtisztító 
Modell KC-M-417UV 
A ventilátor sebessége Low/Alacsony Medium/Közepes High/Magas 
Légszállítás (m3/óra) 120 165 210 
Zajszint (dB) 30-44 
Elektromos áramfelvétel (W) 34-50 
A készülék méretei (mm) 602 x 382 x 249 
A készülék tömege (kg) 6,9 
Tápfeszültség, frekvencia 220 -. 240 V, 50/60 Hz 
Kiszolgált légtér (m2) 40 

8  Hulladék kezelési útmutató 

A készülék gyártásához kiváló minőségű anyagokat használtunk, amelyek a készülék használatból való kivonása után nagyobb-
részt újra hasznosíthatóak. 

 

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, anyagok, 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. 

Az Airbi készülékeket Magyarországon kizárólagosan forgalmazza: 

myRobot Kft.  
Bemutatóterem és Szerviz : iRobot Centrum , 1148 Budapest, Fogarasi út 14. 

Telefon: (06-1)468-2176 
E-Mail: info@irobotcentrum.hu    www.irobotcentrum.hu  www.airbi.hu  


